
Garantinummer:  

 
En kopi af denne garanti opbevares sammen med  

husets skøde og en kopi opbevares af Piedra Natural 

 
 

 

Piedra Natural ApS 

Lumbyvej 33, 

5000 Odense C 

CVR: 40301143 

 

50 års garanti 

 
Nærværende dokument (Garantien), er underlagt Piedra Naturals ApS’ (Piedra Natural) Salgs-og 

leveringsbetingelser. Piedra Natural garanterer herved, at naturskifer købt hos Piedra Natural i en 

periode på 50 år: 

 

Fra 25-05-2021 (Garantiperioden):  

 

Efter at være installeret på adressen:  

 

 

 

Hvis en eller flere af Piedra Natural Naturskifferstenene (Skifferstenene), ophører med at være 

funktionelle som tagsten, forstået som tagmateriale der beskytter mod vind og vejr 

(Manglen/erne), vil Piedra Natural bære omkostninger for udbedring af Manglen/erne, betinget 

af, at udbedringerne udføres af en godkendt installatør.  

 

 

Kontraktnummer:  

 

 

 

Oprindelig installatør: 

 

 

 

Den begunstigede:  

 

 

 

For Piedra Natural ApS: 

 

 

 

 



Garantinummer:  

 
En kopi af denne garanti opbevares sammen med  

husets skøde og en kopi opbevares af Piedra Natural 

Piedra Natural ApS  

Garantibetingelser 

 
1. Den begunstigede 

1.1. Denne garanti begunstiger den/de personder der til enhver tid, inden for Garantiperioden 

ejer ejendommen på hvilken Skifferstenen er installeret, uagtet om den/de 

person/personer har købt Skifferstenene af Piedra Natural.  

 

2. Gyldighed 

2.1. Garantien er gyldig så længe Garantiens vilkår er overholdt og at følgende betingelser er 

overholdt:  

I. Skifferstenene er blevet installeret af en, af Piedra Natural, godkendt installatør. 

II. At den autoriserede installatør har overholdt god håndværksskik ved installation af 

Skifferstenene.   

III. At relevant, og på installationstidspunktet gyldig, dansk lovgivning er overholdt. 

2.2. Desuagtet ovenstående skal Piedra Natural ikke ifalde garantiansvar for følgende 

begivenheder: 

I. Mangelfuld installation eller mangelfuld reparation 

II. Mangelfuld inspektion eller mangelfuld vedligeholdelse. Inspektions-og 

vedligeholdelsesvejledning er udleveret i forbindelse med køb og kan til enhver tid 

findes på Piedra Naturals hjemmeside 

III. Brand, oversvømmelse, hård frost eller storm, terror, krig, krigslignende tilstande og 

civile uroligheder.  

IV. Skader som er/vil være dækket af en sædvanlig husforsikring 

V. Force majeure begivenheder 

VI. Skader påført af tredjemand, inklusive tredjemands mangelfulde reparation.  

 

3. Tredjemand 

3.1. Ingen tredje part kan binde Piedra Natural til denne Garanti. 

 

4. Bevis for faktiske forhold. 

4.1. Piedra Natural kan, hvor Piedra Natural finder det proportionelt kræve at Den 

begunstigede bibringer beviser for installation, vedligeholdelse og andre for Garantien 

væsentlige forhold.  

 

5. Ikrafttrædelse 

5.1. Denne garanti træder i kraft fra første dag af Garantiperioden ved en af Piedra Natural 

autoriseret repræsentants underskrift.  

 

6.  Lovvalg 

6.1. Denne garanti er underlagt Dansk ret. Tvister der udspringer fra denne Garanti skal søges 

løst i mindelighed.  

6.2. Enhver tvist der måtte udspringe fra denne Garanti mellem en forbruger og Piedra 

Natural, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Center for klageløsning  

6.3. Enhver tvist der måtte udspringe fra denne garanti mellem en erhvervsdrivende og Piedra 

Natural, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten i Odense.  

 


