
Isola Powertekk  
Plano Takpanner

Isola AS garanterer at dersom det oppstår lekkasje eller avskalling som følge av feil eller 
mangler ved Isola Powertekk Plano takpanner og tilhørende originalt tilbehør vil Isola as 
dekke leveranse av nye Powertekk Plano takpanner og tilhørende tilbehør i det omfang som 
er nødvendig. Garantien er en utvidelse av gjeldende rettigheter kjøper har i henhold til 
kjøpslovgivingen og gjelder i 30 år fra kjøpstidspunktet.

 – De første 15 årene dekkes leveranse av nye Powertekk takpanner og eventuelt tilbehør i  
 nødvendig utstrekning. I tillegg betales arbeidslønn for demontering og montering innen  
 de samme 15 fra kjøpsdato.

 – De påfølgende neste 15 årene dekkes kun materialkostnaden. Materialkostnaden redu- 
 seres deretter med 1/15 del hvert år. Eks: skulle en gyldig reklamasjon oppstå etter 20 år,  
 dekkes 10/15 av materialkostnad.

 – Med lekkasje menes inntrenging av vann gjennom plate eller tilbehørsdeler mer enn 5 cm fra 
 innfestningshull og plate skjøt.

 – Med avskalling menes avskalling av granulat eller lakk inklusive det underliggende lag av  
 akryl og grunning, innenfor en overflate som tilsvarer eller er større enn 5% av produktets  
 totale overflate.

Garantien dekker ikke: 
Garantien begrenser seg til kun lekkasje eller avskalling og omfatter ikke eventuelle skader 
forårsaket av normal slitasje eller andre forhold som er utenfor Isola’s kontroll. Garantien 
dekker dermed ikke;

Garantien dekker:

 – Skader som følge av at plater og tilbehør ikke er montert iht. gjeldende monteringsveiledning 
 ved kjøpsdato.

 – Skader som følge av feil eller mangler ved tak- eller bygningskonstruksjonen, setningsskader i 
 byggegrunnen og andre indirekte årsaker. 

 – Skader som følge av «feiltråkking», f.eks. ved fysisk belastning på takplatene for montering/ 
 ettermontering av antenner, skilt, solceller og lignende.

A, Monterings- eller prosjekteringsfeil

 – Skader som følge av manglende ettersyn, vedlikehold og renhold Iht. gjeldende FDV –  
 dokumentasjon.

 – Skader forårsaket av høytrykksvasker, kjemikalier eller påføring av lakk/coating eller  
 annet middel som ikke er godkjent av produsent – herunder også mekanisk skade 
 forårsaket av bruker.

 – Skade på estetikk forårsaket av mose, lav og andre organiske vekster som skyldes  
 manglende vedlikehold.

B, Manglende ettersyn/vedlikehold 

www.isola.no



Bygg bedre, enklere

 – Naturskader eller skader som skyldes værforhold eller uforutsette forhold eller situasjoner.

 – Utettheter forårsaket av beslag og annet utstyr som er ettermontert på taket. 

 – Kostnader knyttet til arbeid og eller utskiftning av plater og deler som ikke er avtalt skriftlig.

 – Indirekte eller direkte følgeskader, skader knyttet til force majeure, krig, mm.

 – Forhold som omfattes av garantien må meldes skriftlig til support@isola.no med doku- 
 mentert kjøpsdato fra norsk forhandler. I tillegg skal bilder og en beskrivelse av skade 
 foreligge.

 – Byggeier plikter etter beste evne å begrense skaden og må melde saken inn til Isola AS 
 uten ugrunnet opphold, og i alle tilfeller senest innen 10 dager dersom garantien skal  
 gjøres gjeldende. Dersom skaden ikke er meldt inn innen 1 år etter at den burde vært 
 oppdaget vil ikke forholdet omfattes av garantien.

 – Isola AS sørger for inspeksjon av taket og reparasjon av skadene innen rimelig tid dersom 
 årsaken til lekkasje eller avskalling faller inn under garantien. 

 – Det tas forbehold om fargeforskjell i forbindelse med reparasjon eller utskiftning av 
 plater eller tilbehør.

 – Utskifting eller reparasjon av defekt produkt forlenger ikke varigheten av garantien.

C, Natur og følgeskader, mm.

Øvrige forhold

Tvister 
Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene med utspring i denne 
avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom partene ikke enes om 
en minnelig løsning innen 30 dager etter at krav om forhandling er fremsatt, kan hver av 
partene kreve tvisten løst ved megling. Partene skal benytte Den Norske Advokatforenings 
regler for mekling ved advokat. Dersom megling ikke fører frem, eller partene blir enige om 
å avstå fra megling kan tvisten bringes inn for tvisteløsning ved norsk domstol. Avtalt som 
verneting er Nedre Telemark tingrett.

Garantien gjelder for kjøp etter 01.11.2021

Adm. direktør

Eidanger, 31.10.2021
for Isola as

www.isola.no


