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Aftaler om erstatningsansvar
REMS er den første systemuafhængige maskin-  
og værktøjsproducent, som har indgået aftaler  
om erstatningsansvar for presseværktøj. 

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt “ZVSHK”,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
efterfølgende kaldt “BTGA”,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. 
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt “VDKF”,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt “suissetec”.

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Tech-
nische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbe-
triebe e. V. (VDKF) og Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband 
(suissetec) har i håndværkets og industriens interesse hver med firmaet REMS 
GmbH & Co KG (REMS) for radial-pressværktøjer

• hånd-radialpresse REMS Eco-Press
• akku-radialpresse REMS Mini-Press 14 V ACC
• akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 V ACC
• akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
• elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
• elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press
• elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
• elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press XL ACC
• akku-radialpresse REMS Akku-Press 14 V
• akku-radialpresse REMS Akku-Press 14 V ACC
• akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC
• akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 V ACC Connected
• akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
• REMS presstænger
• REMS pressringe
• REMS presstænger Mini

Dermed er REMS den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, 
der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af af-
talen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS  
og håndværkerne og industrien samt deres organisationer. 

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/
håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), 
hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværker-
laug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette  
håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser af aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for byg-
ningsteknik (i det følgende kaldet “TGA-virksomheder”), såfremt de på tidspunktet 
for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Landes-
industrieverband Technische Gebäudeausrüstung og således middelbart medlem 
af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede 
køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende  
kaldt  autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, 
er medlem af VDKF. 

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige hånd-
værkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt „TGA-medlem-
mer“), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, 
eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår 
en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virk-
somhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt 
af de  juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til 
bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system 
der presses med REMS pressværktøjer. Den aktuelle stand af egentheden for 
REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: 
www.rems.de > Downloads > Produktkataloger > REMS katalog. 

For yderligere informationer kontakt venligst  
REMS Scandinavia A/S: anders.larsen@rems.de

Pålidelig og sikker: Allerede i 2000 indgik REMS som den første systemuafhængige 
maskin- og værktøjsproducent aftaler om erstatningsansvar for presseværktøj.
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