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Mellem rudeproducent:

Navn

Adresse

By

og vinduesproducent:

Navn

Adresse

By

Baseret på godkendt monteringssystem i henhold til produkttegninger:

nrs.

samt (sæt kryds)

Godkendelsesbrev dateret 

Glasindustriens Monteringsanvisning:

Dato:



1. Garantiaftalens baggrund

1.1 Glasindustrien er en interesse-
organisation, der bl.a. vareta-
ger brancheinteresser for ter-
morudeproducenter, der af -
sætter termoruder i Danmark.

1.2 Glasindustrien har etableret en
særlig garantiordning
(Garantisikringen), der fastsæt-
ter mindstestandarder for de
termorudeproducerende med-
lemmers garantiforpligtelser,
idet der hertil er knyttet en
særlig sikkerhedsafdækning i
Garanti sikringen, som træder i
kraft ved et termorudeprodu-
cerende medlems konkurs.

2. Garantiaftalens indhold

2.1 Garantiperioden i Garanti -
sikringen er 5 år fra produk-
tionsdatoen (angivet i
afstands profilen) for ruder pro-
duceret under Garanti sikringen
og anvendt af
Vinduesproducenten til pro-
duktion af fabriksmonterede
vinduer, hvis ruderne opfylder
betingelserne i 2.1.1, og mon-
tage er sket i overensstemmel-
se med 2.1.2.

2.1.1 Ruderne skal være produceret
under licens til GTC certifice-
ringsordningen for termoruder
eller en anden produktkontrol,
som kan sidestilles hermed.

2.1.2 Ruderne skal være fabriksmon-
terede i overensstemmelse
med Glasindustriens monte-
ringsanvisning. Hvis ruderne er
monteret efter et alternativt
monteringssystem, er det en
betingelse for garantien, at
Glasindustriens monteringsud-
valg skriftligt har godkendt, at
det alternative monteringssy-
stem kan danne grundlag for
den garantien. Hvis et medlem
af Glasindustrien med kunde-
relation til Vinduesproducen -
ten anmoder derom, afholder
Glasindustrien monteringsud-
valgets og sekretariatets
omkostninger ved godkendel-
se af monteringssystemet.

2.2 Forinden rudeproducenten
tager endelig stilling til, om en
reklamation er berettiget i
henhold til Garanti sikringen, er
Vindues pro ducenten forpligtet
til at foretage en besigtigelse
og af give rapport til rudepro-
ducenten. Den pågældende
rudeproducent er berettiget til
selv at foretage besigtigelse
inden den endelige afgørelse.
Erstatningsruder leveres alene
til kundens oprindelige leve-
rings adresse.

2.3 Parterne er under overholdelse
af reglerne for god markedsfø-
ringsskik berettigede til hver
for sig at henvise til Garanti -
aftalen i dens helhed eller til
elementer heri i forbindelse
med markedsføringstiltag m.v.
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Glasindustrien og Vinduesproducenten (i det følgende under ét kaldet
”Parterne”) indgår hermed denne aftale (”Garantiaftalen”) med henblik
på at øge forbrugerbeskyttelsen i relation til vinduer produceret af
Vinduesproducenten ved anvendelse af ruder fra Glasindustriens med-
lemsvirksomheder.



3. Garantiaftalens ophør

3.1 Garantiaftalen kan af hver af
Parterne bringes til ophør med
et forudgående varsel på 6
måneder.

3.2 Hvis Glasindustrien foretager
ændringer af Garantisikringen,
eller hvis Vinduesproducenten
foretager ændringer i monte-
ringssystemet, jf. 2.1.2, skal
dette meddeles den anden part
med et forudgående varsel på 6
måneder.
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