BOLIGEJERNE VIL HAVE
HÅNDVÆRKERE MED BYG GARANTI

Dansk Byggeri afvikler hvert år en
landsdækkende kampagne for at fastholde og øge kendskabet til Byg
Garanti.

Vores målinger viser, at 79 % af
boligejerne, der kender Byg Garanti,
foretrækker håndværkere, som er
dækket af Byg Garanti.

I 2017 og 2018 får kampagnen ekstra Det er med andre ord en fordel at
meget opmærksomhed, da Dansk
bruge Byg Garantis logo i markedsByggeri har hævet garantisummen fra føringen af din virksomhed.
100.000 kr. til 150.000 kr. inkl. moms.

79 % AF DE ADSPURGTE BOLIGEJERE FORETRÆKKER
EN HÅNDVÆRKER MED BYG GARANTI
Hvis du skulle hyre
en håndværker, ville
du så foretrække
en håndværker med
Byg Garanti?

Ja
79 %
Nej
18 %

Ved
ikke
3%

Måling blandt 510 boligejere. YouGov, maj 2017

ENDNU STØRRE KAMPAGNE I 2017
For at fastslå den øgede garantisum og
udnytte nyhedens effekt mest muligt
øger Dansk Byggeri kampagnetrykket i
både 2017 og 2018. Ud over tv- og
radiospots samt online og plakater

 ruger vi facebook-film til at sprede
b
budskabet om den øgede garantisum
samt fordelene ved at vælge en håndværker med Byg Garanti.

BYG GARANTI

VÆLG EN HÅNDVÆRKER
DU BLIVER GLAD FOR

NU OP TIL

150.000
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VÆLG EN HÅNDVÆRKER MED BYGGAR ANTI
Sådan virker Byg Garanti:
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VILKÅR FOR BYG GARANTI
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kr.

• Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
• Dækker skjulte fejl og mangler i 10 år
• Det er gratis at vælge en håndværker
med Byg Garanti.
FIND N ÆRMESTE HÅNDVÆRKER MED BYG GAR ANTI HER
Dækningen og omfanget er begrænset og reguleret i Byg Garantis vedtægter.
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Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
og skjulte fejl og mangler i 10 år

Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
og skjulte fejl og mangler i 10 år

Målrettede
bannere

VÆLG EN HÅNDVÆRKER
DU BLIVER GLAD FOR
VÆLG EN HÅNDVÆRKER MED
Ring nu på telefon 90 56 56 04 og støt med 100 kr. Mange tak.

www.fmkb.dk

Byg Garanti dækker synlige fejl og mangler i 3 år og skjulte fejl og mangler i 10 år. Dækningen og omfanget er begrænset og reguleret i Byg Garantis vedtægter. Læs mere på byggaranti.dk

Plakater ved Netto
Byg Garanti dækker synlige fejl og mangler i 3 år og skjulte fejl og mangler i 10 år. Dækningen og
omfanget er begrænset og reguleret i Byg Garantis vedtægter. Læs mere på byggaranti.dk

TV-spots

Radio-spots

Film til facebook og instagram om fordelene ved at
vælge en håndværker med
Byg Garanti. Lige til at dele.

VIS AT DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDE
ER DÆKKET AF BYG GARANTI

BYG GARANTI DÆKKER FEJL OG
MANGLER – NU OP TIL 150.000 KR.
Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført,
bliver du glad for at have valgt en håndværker med Byg Garanti. Så er du
nemlig dækket mod synlige fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms.
Byg Garanti er gratis og følger automatisk med, når du vælger en håndværker
med Byg Garanti
Alle tvister indbringes for Byggeriets Ankenævn, som
er et godkendt ankenævn, som består af en landsdommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet
TÆNK og Parcelhusejernes Landsforening samt
to repræsentanter fra Dansk Byggeri.
Dette sikrer en langt hurtigere og billigere afgørelse, end hvis der anlægges et civilt søgsmål.

Boligejerne søger tryghed og sikkerhed, når de skal vælge håndværkere. Byg Garanti
er gratis og giver boligejerne op til 150.000 kr. inkl. moms, hvis Byggeriets Ankenævn
vurderer, at en opgave er blevet løst forkert eller mangelfuldt. Derfor foretrækker 79 % af
boligejerne håndværkere med Byg Garanti. Og derfor er det en fordel for din virksomhed
at bruge Byg Garanti aktivt i markedsføringen.

VILKÅR FOR BYG GARANTI

Skriv ned, hvad du vil have lavet, hvordan og hvornår. Jo mere konkret du gør
din opgave, jo lettere er det for håndværkeren at lave en tidsplan, der holder.

2
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DÆKKER SYNLIGE
FEJL OG MANGLER I 3 ÅR
DÆKKER SKJULTE
FEJL OG MANGLER I 10 ÅR
BYG GARANTI ER GRATIS
FOR FORBRUGERNE

• Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
• Dækker skjulte fejl og mangler i 10 år
• Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. inkl. moms
• Byg Garanti er gratis for forbrugerne
• Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig
• Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med
en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Læs mere om garantivilkårene, herunder betingelser om reklamations- og forældelsesfrister,
maksimering af garantien, at garantien er betinger af en afgørelse ved Byggeriets Ankenævn,
dom, voldgiftafgørelse eller sagkyndig vurdering, samt at følgeskader ikke er dækket i
‘Vedtæger for Byg Garanti’ på www.byggaranti.dk

SÆLGENDE LOGO DER
KAN PLACERES OVERALT

FEM GODE RÅD TIL ET
GODT BYGGEPROJEKT
1

Skriv ned, hvornår eventuelle rater skal betales, og hvad de enkelte beløb skal
være – inkl. moms.

Bliv enig med din håndværker om, hvad du forventer i forhold til oprydning,
bortkørsel af affald, mødeaftaler og så videre. Det er en god ide for begge
parter at skrive aftalerne ind i tilbuddet.
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Gennemgå arbejdet sammen med din håndværker, når opgaven er færdig.
Her kan I også tale om det bedst mulige vedligehold.

5

Vælg en håndværker med Byg Garanti. Byg Garanti dækker op til 150.000 kr.
inkl. moms i tilfælde af fejl og mangler.

BRUG BYGGERIETS SERVICEKONCEPT
Byggeriets Servicekoncept er et aftaleværktøj, der hjælper dig og din håndværker
med at undgå misforståelser og til at få det bedste resultat. Byggeriets Servicekoncept er udviklet af Dansk Byggeri i samarbejde med Forbrugerrådet.
Du kan læse og hente Byggeriets Servicekoncept på byggaranti.dk/servicekoncept

Nørre Voldgade 106 - Postboks 2125 - 1015 Kbh K
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Printbar salgsbrochure i PDF der fortæller om alle
fordelene ved at vælge en håndværker med Byg Garanti.
Lige til at vedlægge dine tilbud.

SÅDAN FÅR DU KLISTERMÆRKER,
LOGOER OG SALGSBROCHURE:

De vigtigste steder at vise, at din virksomheds arbejde er dækket
af Byg Garanti, er på virksomhedens biler, på hjemmesiden og i
både print- og onlineannoncer. Andre gode placeringer kan være
brevpapir, arbejdstøj, stilladser og skilte.

OLSEN & ANDERSEN
TØMRERFORRETNING

OLSEN & ANDERSEN
TØMRERFORRETNING
• Ombygning
• Tilbygning
• Reparationer

• Køkkener
• Døre
• Småreparationer

Tlf. 98 90 22 35
Mail: oa@mail.dk
www.oa.dk

Du kan bestille gratis klistermærker samt
downloade logoer og salgsbrochuren på
byggaranti.dk/værktøjskasse
Du skal bruge din e-mail og din virksomheds
adgangskode. Har du glemt adgangskoden,
kan du bestille en ny ved login-funktionen.
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