
Sådan får du 
Entreprisegaranti 
på dit tilbud

Hvordan søger du om Entreprisegaranti?
Du søger ved at uploade tilbuddet fra en håndvær-
ker, du har valgt til at udføre opgaven via dit byg-
herreoverblik. Here� er gennemser 3byggetilbud.dk 
sagen og udsteder Entreprisegaranti inden for 12 
timer. 

Hvornår skal du søge om Entreprisegaranti?
Du skal ansøge om Entreprisegaranti inden arbejdet 
udføres. Er arbejdet påbegyndt udstedes, der 
ikke garanti på opgaven. Det samme gælder, hvis 
arbejdet allerede er udført. 

Koster opgaven mindre en 5.000 kroner, behøver du 
ikke at uploade et tilbud. I dette tilfælde er   det
tilstrækkeligt, at du logger ind på dit bygherre-
overblik for at få udstedt garantien. Hvis beløbet er 
mere end 5.000 kroner skal du uploade et tilbud.

Hvad skal tilbuddet indeholde?
Det er håndværkeren, som skal udarbejde tilbuddet. 
Tilbuddet skal indeholde al relevant information 
om dig, som bygherre og den valgte håndværker. 
Hertil kræves en detaljeret beskrivelse af opgaven 
og prisen eksklusiv moms. Indeholder tilbuddet 
klare mangler, som eksempelvis moms, cvr-nummer 
på det udførende firma, så kan det desværre ikke 
godkendes. 

Er der mangler på dit indsendte tilbud vil du 
modtage en begrundet afvisning, så du ved, hvilke 
informationer, der skal forbedres. Når disse er på 
plads kan du via dit bygherreoverblik uploade dit 
opdaterede tilbud, som igen vil blive vurderet.

Når du skal gøre brug af Entreprisegaranti
Er der mod forventning gået noget galt på 
en opgave og kan du ikke nå til enighed med 
håndværkeren, skal du reklamerer over arbejdet. 
3byggetilbud.dk har lavet en uddybende guide til 
reklamation, trin for trin, som du finder her: 
www.3byggetilbud.dk/garanti-reklamation/. 

Entreprisegarantien er sekundær i forhold til andre 
garantiordninger, forsikringsordninger eller sikker-
hedsstillelse fra håndværkerens side. 

Yderlige spørgsmål?
3byggetilbud.dk har samlet alt om
Entreprisegarantien på: 
www.3byggetilbud.dk/garanti. 
Har du yderligere spørgsmål
til garantien, er du altid vel-
kommen til at sende en mail
til garanti@3byggetilbud.dk 
eller ringe på 7733 4000.
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Hvad dækker Entreprisegaranti?
Når du indsender en opgave via en af 3byggetilbud.dk A/S’ portaler, 3byggetilbud.dk, andelsportal.dk eller 
energihjem.dk, kan du få gratis Entreprisegaranti på din opgave. 

Entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk dækker håndværksmæssige fejl og mangler for op til 35.000 kroner 
for private, og op til 100.000 kroner, hvis opgaven skal udføres for en boligforening, et selskab eller erhverv. 
Entreprisegarantien dækker det arbejde, der er eksplicit beskrevet i det konkrete tilbud, du har indsendt 
til 3byggetilbud.dk. Entreprisegaranti dækker også, hvis et firma går konkurs og arbejdet de� or ikke bliver 
udført.


