
Isola 
Takshingel

 – Skader som skyldes feil eller mangler ved takkonstruksjonen, undertaket eller utførelse  
 av taktekningen, - ei heller skader som følge av bygningsmessige svakheter for øvrig. 

 – Skader som skyldes eksponering for unormale værforhold, setninger i grunnen, ras,  
 brann, eksplosjoner og andre ytre påkjenninger utover det takshingelen normalt skal tåle.

 – Skader som skyldes krymp eller bevegelser i undertaket eller taket for øvrig.

 – Skader som skyldes ettermontering av utstyr, manglende ettersyn, rengjøring og  
 vedlikehold.  

 – Skader påført av skadelidte eller en tredjepart og indirekte eller direkte følgeskader og  
 skader tilknyttet force majeure. 

www.isola.no

 – 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 takshingel eller tilbehør.

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

 – Ved utskifting bekostet av Isola må eieren av bygget sørge for at ekstrautstyr som antenne   
 solcelleanlegg ol. montert på taket av tredje part er fjernet før omtekking.

 – Garantirettighetene følger bygget og kan påberopes av den som til enhver tid er rett- 
 messig eier.

Øvrige forutsetninger:

Garantien dekker ikke:

Garantien dekker: 

Dersom det i løpet av garantiperioden oppstår utettheter som følge av feil eller mangel ved 
takshingelen, vil Isola AS påta seg å utføre eller sørge for nødvendig reparasjon av denne, 
inkludert levering av nødvendig materiale. Garantien er en utvidelse av gjeldende rettigheter 
kjøper har i henhold til kjøpslovgivingen og gjelder i 20 år fra kjøpstidspunktet.

Garantien gjelder kun i Norge og forutsetter at produktet er benyttet i samsvar med gjeldende 
monteringsanvisning på utførelsestidspunktet.



Bygg bedre, enklere

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 01.01.2023

Adm. direktør

Eidanger, 31.10.2022
for Isola as

www.isola.no

Byggets adresse: 

Takshingel variant og underlag:

Dato for utførelse:

Utførende:

Sign.:

Takareal (m2): 

Sted/dato: 


