
Såfremt DAFAs dampspærrefolier DAFA 
ProFoilTM, DAFA ExFoilTM, DAFA HiFoilTM og 
DAFA DiFoilTM eller DAFAs undertagsfolier/
vindspærrer RooFoil 200TM og RooFoil 230 
MHTM, RooFoil 230 MH PlusTM, WindFoil 95TM, 
WindFoil 130TM og DAFA UV Facade monteres 
ved anvendelse af de til projektet anbefalede 
tilbehørsprodukter i DAFA AirStop System 
eller DAFA AirVent System, udsteder DAFA en 
produkt- og funktionsgaranti til Køber i 30 år fra 
leveringstidspunktet.

Såfremt DAFAs dampspærrefolier DAFA 
EcoFoilTM eller DAFAs undertagsfolie RooFoil 
150TM, monteres ved anvendelse af de til 
projektet anbefalede tilbehørsprodukter i 
DAFA AirStop System eller DAFA AirVent 
System, udsteder DAFA en produkt- og 
funktionsgaranti til Køber i 15 år fra 
leveringstidspunktet på følgende vilkår:

DAFA garanterer, at den indvendige og 
udvendige klimaskærm lever op til de 
gældende lovkrav omkring tæthed på 
installationstidspunktet.

Garantien forudsætter en fagligt korrekt 
montering af produkterne i overensstemmelse 
med monteringsanvisningerne fra DAFA.

Garantien er gældende i Danmark, Sverige og 
Norge.

DAFAs almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser er gældende for salget 
af produkter under denne garanti, herunder 
afsnit 9 i relation til produktansvar. Hvis de 
af DAFA leverede produkter ikke overholder 
de garanterede egenskaber, holdbarhed og 
funktionstid, skal nedenstående afsnit 8A 
finde anvendelse i stedet for afsnit 8 i DAFAs 
sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser. 
Såfremt de af DAFA leverede produkter 
overholder de garanterede egenskaber, 
holdbarhed og funktionstid, men må anses 
for at være mangelfulde af andre årsager, 
finder afsnit 8 i DAFAs sædvanlige salgs 
og leveringsbetingelser derimod fortsat 
anvendelse.

I tilfælde af at der foreligger en 
samhandelsaftale mellem DAFA og Køber, 
anses nærværende garanti som et supplement 
til samhandelsaften.

”8A. Garantiansvar
8A.1 Hvis det/de af DAFA leverede produkt 
ikke lever op til de garanterede egenskaber, 
holdbarhed og funktionstid skal produktet 
anses for at være mangelfuldt i henhold til 
nedenstående bestemmelser, herunder 
ansvarsbegrænsninger.
 
8A.2 Køber er forpligtet til at undersøge
leverede produkter straks og senest ugedagen 
efter modtagelsen. Køber mister
adgangen til at påberåbe sig mangler ved
leverede produkter, såfremt Køber ikke
giver meddelelse herom til DAFA A/S straks 
efter, at han har opdaget eller burde have 
opdaget manglen. Køber mister under alle 
omstændigheder retten til at påberåbe sig 
mangler ved leverede produkter/ydelser, 
såfremt Køber ikke giver meddelelse til DAFA 
A/S herom inden udløbet af garantiperioden.
 
8A.3 Såfremt reklamationsfristen i pkt.
8A.2 er overholdt, påtager DAFA A/S sig
inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved
at foretage reparation eller omlevering
efter eget valg, forudsat at produkterne
er blevet anvendt under normale forhold
i overensstemmelse med DAFA A/S’
instruktioner. Hvis DAFA ikke foretager
reparation eller omlevering inden rimelig
tid, er DAFA erstatningsansvarlig overfor
Køber i overensstemmelse med dansk
rets almindelige regler med følgende
begrænsninger:

DAFA A/S’ erstatningsansvar for mangler
ved de leverede produkter/ydelser
er begrænset til fakturaprisen på de
mangelfulde produkter/ydelser.
DAFA A/S har i tilknytning til deres erhvervs 
og produktansvarsforsikring tegnet en 
ekstra forsikring kaldet ”ingrediens- og 
komponentdækning”, hvilket har følgende 
fordel for Køber:

Såfremt DAFAs produkter/ydelser er
indarbejdet i eller sammenføjet med
et andet produkt, herunder bygninger
(“Slutproduktet”), og reparation eller udskiftning 
af DAFA A/S’ mangelfulde produkt/ydelse 
kræver indgreb i Slutproduktet, er DAFA 
A/S i overensstemmelse med ingrediens- 
og komponentdækningen under DAFAs 
erhvervs- og produktansvarsforsikring 
erstatningsansvarlig for de direkte 
omkostninger forbundet med indgreb i andet 
materiel. DAFA A/S er således i intet tilfælde 

erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder 
tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til 
advokater og andre rådgivere, meromkostninger 
ved udsendelse af medarbejdere til samt 
tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, 
analyser eller transport af det mangelfulde 
produkt/ydelse og/eller Slutproduktet og andre 
økonomiske konsekvenstab.

DAFA A/S’s erstatningsansvar over for Køber for 
mangler ved de leverede produkter/ydelser kan 
ikke overstige 1 mio. DKK pr. kalenderår. 

8A.4 Såfremt DAFA har udstedt funktionsgaranti 
for en længere periode end 10 år, er DAFAs 
erstatningsansvar for de direkte omkostninger 
til indgreb i andet materiale, jf. pkt. 8A.3, 3. 
afsnit, ovenfor, dog begrænset til 10 gange 
det mangelfulde produkts fakturaværdi, hvis 
Købers reklamation kommer frem til DAFA A/S 
mere end 10 år efter leveringsdatoen for det 
mangelfulde produkt.
 
8A.5 Bortset fra hvad der følger af pkt. 8A.1 
til 8A.4 ovenfor, er ethvert krav fra Køberen 
i anledning af mangler ved de af DAFA A/S 
leverede produkter udelukket.

8A.6 Begrænsningerne i DAFA A/S’ ansvar i 
henhold til dette afsnit 8A gælder ikke, såfremt 
DAFA A/S har forårsaget manglen ved forsæt 
eller grov uagtsomhed. 
 
8A.7 Såfremt byggematerialer af Køber 
anvendes i forbindelse med entreprisearbejde, 
hvor Køber har aftalt AB 92 eller ABT 93 med sin 
medkontrahent, accepterer DAFA A/S, at Købers 
medkontrahent kan indtræde (subrogere) i 
Købers eventuelle mangelskrav i henhold til 
dette afsnit 8A, ligesom DAFA A/S uanset afsnit 
10 i DAFA A/S’ salgs- og leveringsbetingelser 
accepterer, at tvister vedrørende mangler ved 
en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten 
for bygge- og anlægsvirksomhed.”

Dokumentation
Det er nødvendigt at kunne dokumentere, 
hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til 
et givent projekt. Dokumentationen er derfor 
de fakturarer og/eller følgesedler, som vedrører 
indkøbet af produkter fra DAFA AirStop 
System.

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 15

Year

DAFA

F
u

n
c tion and Product W

ar
ra

n
ty30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty 30

Year

DAFA

F
u

nction and Product W

ar
ra

n
ty

10
Year

Betingelser for 15 og 30 års produkt- og funktionsgaranti for 
DAFA AirVent System®  og DAFA AirStop System®

Garantibetingelser
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