Sveriges största VVSinstallationskedja!

COMFORT-KEDJAN AB
Tel 019-77 70 200 Fax 019-77 70 201
www.comfort.se

Trygghetsgaranti

Comfort består av över 125 anslutna företag över
hela landet och mer än 1 800 certifierade montörer
som varje dag gör allt från att installera vatten och
avlopp i nya bostadsområden till att hjälpa villaägaren finna det bästa uppvärmningssystemet och
den mest comfortabla badrumslösningen.
Vatten-, avlopp- och värmesystem innebär ofta
betydande investeringar och det finns pengar att
spara på att välja rätt leverantör. Hos oss kan du
få professionell rådgivning kring såväl inredningstrender som installationer.
Självklart erbjuder vi kvalitet och trygghet och är
en pålitlig och effektiv partner inom värme- och
VVS-lösningar. Vi tar ansvar från början till slut i de
projekt som vi anlitas till.

•

6 års extra trygghet på
dina VVS-installationer

•

Självriskeliminering

•

Täcker nedskrivningen

COMFORT SJÄLVRISK- OCH AVSKRIVNINGSGARANTI 2016:1
Denna garanti utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret
nedan den självrisk och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse
av, dels en ersättningsbar så kallad maskinskada på utförd VVS-installation och dels en vattenskada
till följd av VVS-installationen. Kontrollera att din villaförsäkring verkligen omfattar maskinskada och
vattenskada. Denna garanti är tillämplig bara då villaförsäkrings-bolaget har betalat ut ersättning och
dragit av självrisk.

Vi garanterar
trygghet i din
VVS-installation

1. Vem garantin gäller för
Garantihavare är på garantibeviset angiven ursprunglig köpare och senare ägare till objektet.

2. När garantin gäller
Garantiperioden är 6 år och gäller från dagen för installationen angiven på garantibeviset.

3. Var garantin gäller
Garantin gäller i Sverige.

4. Vad garantin gäller för
Garantin gäller för den VVS-installation som angivits i garantibeviset. Garantin gäller dels vid så kallad
maskinskada på den garanterade installationen och dels vattenskada som beror på brister i denna
installation och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom garantihavarens villaförsäkring samt
den självrisk som försäkringstagaren har erlagt med anledning av sådan skada.
En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av försäkringstagarens villa- och hemförsäkring
eller motsvarande försäkring och att avskrivning har gjorts på den försäkrade installationen och/eller att
garantihavaren har erlagt självrisk.

5. Allmänna undantag
Ersättning lämnas inte för:
- skada som kan ersättas av annan garanti
- skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag
- skada på värmepump, värmepanna eller liknande
- skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt, förskingring, bedrägeri eller
liknande förmögenhetsbrott, trolöshet mot huvudman samt olovligt förfogande.

Med Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig
för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för
en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den
VVS-installation som gjorts i ditt hem.

6. Ersättningsgrunder
Ersättning lämnas för självrisk och eventuell avskrivning som avdragits vid ersättningsbar skada enligt
ordinarie villaförsäkring eller motsvarande, se punkt 4. Ersättningen för självrisk är maximerad till
5 000 kr per skada och ersättning för avskrivning är maximerad till ett (1) prisbasbelopp per skada.

Genom vår trygghetsgaranti får du ersättning för den
självrisk och den avskrivning som du betalar genom din
hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i sex år från och
med installationsdagen.
Förutsättningen för att Comforts Trygghetsgaranti ska gälla
är att din hem- och villaförsäkring omfattar maskin- och
vattenskada.
COMFORTS TRYGGHETSGARANTI GÄLLER:
VVS-installationer och kringarbeten utförda av
Comfortföretag till ett värde av minst ett halvt, och
högst tio prisbasbelopp*.

7. Självrisk
Garantin gäller utan självrisk.

8. Åtgärder vid skada

ADMINISTRATION
SÄKRA Örebro AB administrerar garantin för Comfortkedjans räkning.

•

Skada som ditt ordinarie försäkringsbolag har reglerat
som en maskin/vattenskada. Du ska också med anledning
av skadan ha betalat en självrisk och/eller avskrivning.
Mindre skador som hamnar under din villaförsäkrings
självrisk omfattas alltså inte.

•

COMFORTS TRYGGHETSGARANTI ERSÄTTER:
•

En självrisk upp till 5 000 kr.

•

En avskrivning/åldersavdrag upp till eller ett prisbasbelopp.

SKÖNA BAD OCH INGET KRÅNGEL
Comforts Trygghetsgaranti är enkel att hantera – så snart
ditt hem- och villaförsäkringsbolag har reglerat skadan
skickar du en kopia på skaderegleringen till SÄKRA.
I skaderegleringen ska det tydligt framgå hur mycket du
har betalt i självrisk, eventuell avskrivning samt skadedatum och att det rör sig om en maskinskada/vattenskada.
Sedan ersätter vi dig direkt.
* Med prisbasbelopp (tidigare basbelopp) avses ett värdesäkrat penningbelopp som
ligger till grund för samhällets utbetalningar, exempelvis pensioner och studiebidrag.
Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr.

Skada skall anmälas omedelbart till SÄKRA, adress Box 164, 701 43 Örebro, tel 019-611 89 00, e-post
orebro@sakra.se, dock senast 6 månader från det att skadan ersatts via villaförsäkring eller motsvarande.
Beträffande preskription se punkt 9.2.
Garantibevis skall bifogas skadeanmälan. Till skadeanmälan skall även bifogas en kopia på skaderegleringen från din villaförsäkring eller motsvarande försäkring, där eventuellt avdrag för avskrivning
samt erlagd självrisk skall framgå.

9. Allmänna avtalsbestämmelser
9.1 Force majeure
Garantigivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av
ersättning eller iståndsättande av skadan fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, terrorism, revolution eller uppror, eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller
liknande händelse.
9.2 Preskription
Den som har fordran på grund av garantin förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk mot
garantigivaren inom sex månader från det att han fått kännedom om sin fordran. Den som vill kräva
ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot garantigivaren inom tre år från
det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det
att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade anmält skadan till
garantigivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka
talan vid domstol mot garantigivaren sedan garantigivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.
9.3 Återkrav
I den mån betalning av garantiersättning rätteligen inte skulle ha skett, är garantihavaren skyldig att
genast återbetala beloppet till garantigivaren, även om denne inte varit medveten om att betalningen
varit felaktig.
9.4 Regress
I den mån garantigivaren har betalat ersättning övertar garantigivaren, garantihavarens rätt att kräva
ersättning av den som är ansvarig för skadefallet. Om garantihavaren efter det skadefallet har inträffat
avstår från sin rätt till ersättning av annan eller från återkrav, begränsas garantigivarens ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven garantiersättning skall återbetalas till garantigivagen.
9.5 Tillämpbar lag och behörig domstol
För avtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövar av svensk domstol.

10. Garantigivare
Garantigivare för denna garanti är Comfort-kedjan AB, org-nr 556474-1568.

