Byg garanti er
med i prisen
Se alle fordelene her i folderen

Byg Garanti er en del af Dansk Byggeri.
Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri,
er dækket af Byg Garanti.

Nørre Voldgade 106 · Postbox 2125 · 1015 København K
Telefon 72 16 00 00 · danskbyggeri.dk

Byg Garanti dækker
sjusk, fjel og mngler
op til 100.000 KR.
Skulle du mod forventning blive utilfreds med det
arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have
valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri.
Så er arbejdet nemlig dækket af Byg Garanti.

BYG GARANTI
•	Koster ikke ekstra
•	Dækker arbejde udført for private kunder på deres
private bolig
•	Er din garanti for, at skader, fejl eller mangler
udbedres hurtigst muligt
•	Dækker op til 100.000 kr. inkl. moms
•	Gælder for dig, der har indgået aftalen med håndværkeren
•	Du skal reklamere i rette tid, det vil sige, når du
opdager fejlen, og inden din ret til at få udbedret
fejlen forældes*
Vælg altid en håndværker med Byg Garanti.

Gode råd til det bedste resultat
Rene linjer og faste aftaler mellem kunde og håndværker er det bedste udgangspunkt for enhver opgave.
Sørg altid for at få afstemt forventninger og krav, før
arbejdet går i gang. Både i forhold til omfang og pris. Så
undgår begge parter irriterende misforståelser. Typiske
misforståelser opstår omkring:
•	Udfører du selv noget af arbejdet?
•	Hvornår skal arbejdet starte og slutte?
•	Hvem sørger for, at affaldet køres væk?
•	Skal håndværkeren medbringe eget toilet, eller kan
han låne dit?
•	Afregnes der på timepris eller på en fast tilbudspris?

Tjekliste og håndbog
På byggaranti.dk kan du finde en tjekliste, der hjælper
dig og din håndværker til at undgå de fleste misforståelser. Du kan også læse eller downloade "Byggeriets
Servicekoncept", som er en håndbog udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Håndbogen hjælper dig
og din håndværker til den bedste proces og det bedste
resultat.

* For forbrugere er de gældende forældelsesregler tre år for synlige fejl og ti år for skjulte fejl.
Læs mere om Byg Garanti på byggaranti.dk

Få flere gode råd til en bedre byggeproces på byggaranti.dk

