15 års garanti
Det dokumenteres herved at Cembrit AS gir 15 års Cembrit-garanti

Cembrit-garantien
er en spesiell produktgaranti som omfatter produktene som fremgår på de neste sidene og som er levert i
Norge av Cembrit AS fra 1. juni 2022

Cembrit-garantien
sikrer den til enhver tid gjeldende eier av eiendommen hvor produktene er installert. Dersom eiendommen
skifter eier, er den nye eieren således sikret av garantien

Cembrit-garantien
sikrer at Cembrit AS i opptil 15 år etter levering er ansvarlig for mangler som eksisterte da produktene ble
levert fra Cembrit AS til en av Cembrit AS’ distributører. Garantien sikrer at Cembrit AS, hvis det oppdages
en opprinnelig mangel innen garantiperioden, påtar seg å rette feilen i samsvar med
garantibestemmelsene angitt på de følgende sidene

Cembrit-garantien
gjelder hvis produktene lagres, installeres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med retningslinjene og
instruksjonene til Cembrit AS – se www.cembrit.no

Cembrit-garantien
gjelder uten utstedelse av garantibevis

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden skal ikke betraktes som del av garantien – ordlyden finnes på side 2

Garantien finnes i en engelsk og en norsk versjon. Ved eventuell motstrid mellom den engelske og den norske versjonen skal den
engelske versjonen gjelde.
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1.

Garantigiver

1.01

Denne garantien er utstedt av Cembrit AS (organisasjonsnummer: 985 187 193), Eternitveien
44, 3470 Slemmestad, Norge. Tlf.nr.: +47 31 29 77 00, e-post: cembrit@cembrit.no.

2.

Produkter omfattet av garantien

2.01

Denne garantien omfatter Cembrit Patina, (Original, Inline, Rough, Signature), Cembrit Cover,
Cembrit Solid, Cembrit Transparent, Cembrit Construction, Cembrit Plank, Cembrit Panel,
Cembrit Small Module, Cembrit Windstopper Extreme, Cembrit Multi Force, Cembrit
Construction (Frontex), Cembrit Bølgeplater til Facade (W130-8, W146-8, W177-7) og Cembrit
Bølgeplater til tak (W130-8, W146-8, W177-6, W177-7) (som angitt nedenfor) levert av Cembrit
AS til Cembrit AS’ sin distributør etter 1. juni 2022 og som brukes til det tiltenkte formål som
byggemateriale i Norge. Produktene er heretter benevnt som "Produkter".

3.

Garanti

3.01

Denne garantien kan påberopes av den til enhver tid gjeldende eier av Produktene, uavhengig
av om den er en fysisk eller juridisk person. Den som påberoper seg garantien er heretter
benevnt som "Eieren".

4.

Garantiens dekningsomfang

4.01

Denne garantien gjelder i tillegg til de rettigheter som tilfaller Eieren etter ufravikelig
lovgivning.

4.02

Dersom Eieren under iakttagelse av den i punkt 5 nevnte reklamasjonsfrist kan påvise at de
aktuelle Produktene var beheftet med opprinnelige mangler i tråd med punktene 4.03 og 4.04,
er Cembrit AS forpliktet, etter eget valg, til enten
(a) å skifte ut de aktuelle Produktene (herunder inkludert nødvendig arbeid forbundet
med utskiftingen); eller
(b) å omlevere nye produkter tilsvarende de aktuelle Produktene; eller
(c) å reparere manglene til de aktuelle Produktene.
Garantien kan ikke utvides til å omfatte mangelfrie Produkter som måtte være levert sammen
med de mangelfulle Produktene.

4.03

En opprinnelig mangel antas å foreligge dersom mangelen eksisterte da Produktet ble levert av
Cembrit AS til Cembrit AS’ distributør. Mangel er definert i overensstemmelse med det
generelle begrepet "mangel" i norsk lov, og Eieren fraskriver seg alle rettigheter til enhver
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garanti eller definisjon av mangel som gjelder etter noen annen lov enn norsk lov. Vurderingen
må hensyn ta normal slitasje på Produktet og om Produktets funksjon og utseende har blitt
påvirket av ytre påvirkning. Saltutløp/kalkavsetning og/eller fargeendringer på grunn av aldring
og/eller forvitring og eventuelle naturlige ufullkommenheter i fibersementen (f.eks. prikker eller
flekker) regnes ikke som en mangel og gir derfor ikke rett til erstatning fra Cembrit AS.

4.04

Cembrit AS er ikke under noen omstendighet erstatningsansvarlig for følgeskader eller
økonomisk tap, herunder, men ikke begrenset til, mangler og skader oppstått i forbindelse med
transport, lagring, installasjon, montering eller anvendelse, samt manglende overholdelse av
retningslinjene og instruksjonene utviklet av Cembrit AS.

4.05

Garantien gjelder som angitt i punkt 4.02 og 4.03 og kun når Produktene brukes til det tiltenkte
formål. Eventuelle andre tap som følge av den opprinnelige mangelen, herunder, men ikke
begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, samt tidstap, og andre tap, dekkes ikke. Personskader
og skade på eiendom dekkes ikke av denne garantien.

5.

Krav og frister

5.01

Eieren skal gi Cembrit AS skriftlig beskjed innen rimelig tid etter at Eieren har eller burde ha
oppdaget opprinnelige mangler ved Produktene, og under ingen omstendigheter senere enn 6
måneder etter dette tidspunktet, og senest 15 år etter at Produktene er levert fra Cembrit AS til
Cembrit AS’ distributør.

5.02

Reklamasjonen skjer ved henvendelse til Cembrit AS, med angivelse av produkttype, antall
produkter, årsak til reklamasjonen og eventuelt produktets produksjonsnummer. Cembrit AS er
berettiget til å undersøke det aktuelle produktet. Dersom Cembrit AS nektes adgang til å
undersøke produktet, vil reklamasjonen bli avvist.

5.03

Cembrit AS sitt ansvar i henhold til denne garantien omfatter opprinnelige mangler som er
gjort gjeldende av Eieren overfor Cembrit AS innen 15 år etter levering av det aktuelle
Produktet til Cembrit AS’ sin distributør. Deretter opphører garantien.

6.

Tvister

6.01

Denne garantien er underlagt og tolkes i overensstemmelse med norsk lov. Enhver tvist som
måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne garantien skal være underlagt den eksklusive
jurisdiksjonen til domstolene i Norge.
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