15 års Cembrit-garanti
Cembrit Plank
Dette dokumentet bekrefter at Cembrit AS tilbyr en Cembrit Garanti på 15 år

Cembrit Garantien
er en spesiell produktgaranti som omfatter Cembrit produkter levert av Cembrit AS til distributør fra 1. januar
2017, og som er listet opp på de følgende sidene
Cembrit Garantien
er en sikkerhet for eieren av eiendommen hvor Cembrit produkter er brukt. Hvis eiendommen overføres til en
annen eier, er denne nye eieren likeledes beskyttet av Garantien
Cembrit Garantien
påvirker ikke eierens juridisk rettigheter. Garantien sikrer, opp til 15 år fra levering av Cembrit produktene til
distributøren fra Cembrit AS, at Cembrit AS har ansvar for defekter som eksisterte da produktene ble levert til
distributøren for Cembrit AS. Garantien gjelder bare dersom produktene er lagret, installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til retningslinjene og instruksjonene fra Cembrit AS – se www.cembrit.com
Cembrit Garantien
medfører at Cembrit AS er ansvarlig for defekter som eksisterte da produktene ble levert til distributøren fra
Cembrit AS. Dersom en slik opprinnelig defekt blir oppdaget innenfor garantiperioden, forplikter Cembrit AS
seg til å utbedre defekten i henhold til garantibetingelsene som er listet opp på de følgende sidene
Cembrit Garantien
gjelder uten at et garantibrev er utstedt. Garantien gjelder automatisk så snart Cembrit produktene er blitt
levert til distributøren fra Cembrit AS
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3470 Slemmestad
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15 års Cembrit-garanti
Garantibestemmelser
1.

Garantist

1.1

Denne Garantien er utstedt av Cembrit AS (Foretaksnr 985 187 193), Eternitveien 44, N 3470
Slemmestad, Norway.

2.

Produkter omfattet av Garantien

2.1

Denne Garantien omfatter Cembrit Plank, Cembrit Panel and Cembrit FC Trim, levert av Cembrit AS 		
til distributør for Cembrit AS etter 1. januar 2017 og brukt på byggeplasser i Norge. Produktene blir 		
heretter referert til som “produktene”.

3.

Garanti

3.1

Denne Garantien kan bli gjort gjeldende av den aktuelle eier av produktene uavhengig av om eieren er
en fysisk eller en juridisk person. Personen som kan kreve Garantien gjort gjeldende, blir heretter
referert til som “eieren”.

4.

Hva Garantien dekker:

4.1

Denne Garantien kommer i tillegg til eierens juridiske rettigheter.

4.2

Dersom eieren, tatt i betraktning perioden som beskrevet under punkt 5, kan bevise at de aktuelle
produktene opprinnelig hadde defekter i henhold til punktene 4.03 and 4.04, vil Cembrit AS, etter eget
skjønn påta seg enten å
(a) refundere eieren for opp til to ganger den opprinnelige utsalgsprisen av den defekte delen av 		
produktet, eller
(b) omlevere de aktuelle produktene, eller
(c) reparere defektene ved de aktuelle produktene.
Garantien kan ikke utvides til å omfatte produkter som er fri for defekter som ble levert sammen med de
defekte produktene.

4.3

En opprinnelig defekt er en defekt som eksisterte da produktet ble levert av Cembrit AS til
distributøren for Cembrit AS. Defektene er definert i henhold til det generelle begrepet ”mangel” i
Norwegian Sale of Goods Act of 1988 (Act No.27) loven, og eier fraskriver seg enhver rett til garanti og/
eller definisjon av “defekt” som gjelder i enhver annen lov enn Norwegian Sale of Goods Act of 1988 (Act
No.27)-loven. Undersøkelsen må ta i betraktning hvor lenge produktet er blitt brukt og hvorvidt
funksjonaliteten og utseendet til produktet er blitt påvirket av værforholdene. Fargeforandringer og
falming av farger kan oppstå, og fargeforandringer og falming av farger som ikke oppstår etter 3 år eller
mer etter at produktet er tatt i bruk, blir ansett å være et resultat av værforhold og utgjør derfor intet
grunnlag for å kreve erstatning for skader fra Cembrit AS. Utbredelse av saltflekker/kalkutslag og
lignende fenomen på betongbaserte produkter er fenomener som oppstår naturlig og er ikke ansett å
være feil ved produktet.

4.4

Cembrit AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for følgefeil eller skader, herunder defekter og
skader som har oppstått i forbindelse med transport, lagring, installasjon, montering eller bruk, og
likeledes i tilfeller hvor instruksjonene som er utarbeidet av Cembrit AS ikke er fulgt.

4.5

Garantien dekker kun defekter som er listet opp under punktene 4.2 og 4.3. Ethvert annet tap som er
en følge av den opprinnelige defekten, inkludert men ikke begrenset til, fjerning av defekte produkter,
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utskifting av produkter utført av andre enn Cembrit AS, nedetid, inntektstap, tidstap, og ethvert annet
tap, er ikke dekket. Personskader og skader på eiendom er ikke dekket av denne Garantien.
5.

Krav og foreldelse

5.1

Eieren skal skriftlig og innen rimelig tid informere Cembrit AS om opprinnelige produktfeil som blir
oppdaget, eller som burde vært oppdaget, og under ingen omstendigheter senere enn 6 måneder etter
at eieren oppdaget eller fikk kunnskap om defekten, og uansett aldri senere enn 15 år etter at
produktene er blitt levert av Cembrit AS til distributør for Cembrit AS.

5.2

Kravet gjøres gjeldende ved å kontakte Cembrit AS og oppgi produkttype, antall produkter, begrunnelse
for kravet, og om mulig produksjonsnummeret. Kravet kan reises ved å fylle ut en servicerapport
utarbeidet av Cembrit AS som kan mottas fra distributøren for Cembrit AS produkter. Følgelig er
Cembrit AS berettiget til å undersøke det aktuelle produktet. Dersom Cembrit AS blir hindret fra å 		
undersøke produktet, blir kravet tilbakevist og defekten eller feilen dekkes ikke av Garantien i henhold til
punkt 4.2.

5.3

Cembrits AS ansvar etter denne Garantien omfatter opprinnelige defekter påberopt av eieren vis-à-vis
Cembrit AS innen 15 år etter levering av de aktuelle produktene til distributøren for Cembrit AS. Etter
dette gjelder ikke Garantien.

6.

Tvister

6.1

Denne Garantien er underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett. Enhver tvist som oppstår som følge
av denne Garantien må behandles i samsvar med de generelle reglene i norsk rett om mekling og
rettergang i sivile tvister jf tvisteloven av 2005. Enhver tvist som oppstår på grunn av, eller i forbindelse
med denne Garantien, skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge med verneting i Oslo.
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