
Det dokumenteres herved at Cembrit as gir 15 års Cembrit-garanti i henhold til 
garanti bestemmelsene på de to neste sidene

15 års Cembrit-garanti
Cembrit Multi Force, Cembrit Windstopper og Cembrit 
Construction/Frontex
 

Cembrit-garanti
Er en spesiell produktgaranti som omfatter de Cembrit-produktene som er levert fra Cembrit as etter 1. januar 
2017, og som fremgår av oversikten på de to neste sidene av dette dokumentet.

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

Cembrit-garanti
Påvirker ikke eierens rettigheter etter loven. Garantien gir sikkerhet for at Cembrit i opptil 15 år etter 
levering av Cembrit-produktene er ansvarlig for mangler som eksisterte da Cembrit-produktene ble levert 
fra Cembrit til kjøperen av Cembrit-produktene. Garantien er gjeldende når Cembrit-produktene brukes i 
samsvar med Cembrit sine instrukser og retningslinjer som finnes på: http://www.cembrit.no/nedlastninger/
monteringsanvisning/

Cembrit-garanti
Holder Cembrit ansvarlig for mangler som eksisterte da Cembrit-produktene ble levert fra Cembrit til kjøperen 
av Cembrit-produktene. Hvis en opprinnelig mangel konstateres innenfor garantiperioden, er Cembrit forpliktet 
til å løse mangelen i henhold til garantibestemmelsene på de to neste sidene av dette dokumentet.

Cembrit-garanti
Oppnås uten utstedelse av garantibevis. Garantien gjelder automatisk fra det tidspunkt Cembrit-produktene er 
levert til kjøperen av Cembrit-produktene.
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Garantibestemmelser

1 Garantistiller

1.1 Denne garanti er utstedt av Cembrit (org. nummer 985 187 193), Eternittveien 44 , 3470 Slemmestad.

2 Produkter omfattet av garantien

2.1 Denne garanti omfatter Cembrit Multi Force, Cembrit Windstopper og Cembrit Construction/Frontex  
 som er levert fra Cembrit etter 1. januar 2017, og som er brukt i bygningskonstruksjoner i Norge. 
 De garanterte bygningsplater benevnes i det følgende “Produkter”.

3 Garantimottaker

3.1 Denne garanti kan påberopes av den til enhver tid gjeldende eier av Produktene, hva enten det gjelder  
 en fysisk eller juridisk person. Den som påberoper seg garantien, benevnes i det følgende som “Eieren”.

4 Garantiens dekningsomfang

4.1 Denne garanti gjelder i tillegg til de rettigheter som tilfaller Eieren etter loven.

4.2 Såfremt Eieren under iakttagelse av den i punkt 5 nevnte reklamasjonsfrist kan påvise at de gjeldende  
 Produkter var beheftet med opprinnelige mangler, jf. punkt 4.3 og 4.4, er Cembrit forpliktet til etter   
 Cembrit sitt eget valg enten:
 a) til å skifte ut de gjeldende Produkter (herunder inkludert nødvendig arbeid forbundet med  
 utskiftning), eller
 b) til å foreta omlevering av de gjeldende Produkter, eller
 c) til å rette manglene ved de gjeldende Produkter.
 Garantien kan ikke utvides til å omfatte mangelfrie Produkter som måtte være levert samtidig med de  
 mangelfulle Produkter.

4.3 En opprinnelig mangel antas å foreligge såfremt mangelen eksisterte på det tidspunkt Produktet ble 
 levert fra Cembrit til kjøperen av Produktet. Mangel defineres i overensstemmelse med norsk retts  
 alminnelige mangels begrep. Ved vurderingen skal det tas hensyn til hvor lenge Produktet har vært i  
 bruk og om Produktets funksjon og utseende har vært påvirket av værforhold. Dette er alle ubehandlede  
 sementbaserte produkter. Fargeforskjeller vil kunne forekomme både fra plate til plate, fra pall til pall og  
 fra produksjon og fra produksjon til produksjon. Dette er ikke grunnlag for reklamasjon. Saltutslag/
 kalkutslag og lignende fenomener ved sementbaserte produkter betraktes ikke som en mangel ved 
 Produktet.

4.4 Cembrit hefter under ingen omstendigheter for etterfølgende mangler eller skader, herunder 
 mangler og skader som er oppstått i forbindelse med transport, oppbevaring, montering eller bruk, samt 
 manglende iakttagelse av Cembrit sine retningslinjer.

4.5 Garantien gjelder kun i det omfang som angitt i punkt 4.2, 4.3 og 4.4. Ethvert annet tap som den 
 opprinnelige mangel måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste samt tidstap, dekkes ikke.  
 Skade på person og gjenstand dekkes ikke i henhold til denne garanti.
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5 Reklamasjon og foreldelse

5.1 Eieren skal gi Cembrit skriftlig beskjed innen rimelig tid etter at Eieren har eller burde ha konstatert 
 opprinnelige mangler ved Produktene og senest 15 år etter Produktene ble levert fra Cembrit til   
 kjøperen av Produktet. Eierens reklamasjonsrettigheter ved mangel er dermed utvidet sammenlignet   
 med kjøpsloven § 32 første og andre ledd, hvor det er angitt at kjøperen må reklamere innen rimelig tid  
 fra han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (den relative reklamasjonsfristen), og senest to år  
 etter den dag da kjøperen overtok tingen (den absolutte reklamasjonsfristen). 

5.2 Reklamasjonen skjer ved henvendelse til Cembrit med angivelse av produkttype, antall produkter,   
 årsak til reklamasjon og eventuelt produksjonsnummer. Reklamasjonen skal skje ved skriftlig henvendelse  
 til Cembrit. Cembrit er heretter berettiget til å besiktige gjeldende Produkt. Dersom Cembrit nektes   
 adgang til å besiktige Produktet, vil reklamasjonen bli avvist og mangelen eller feilen vil ikke dekkes av  
 garantien, jf. punkt 4.2.

5.3 Cembrit sitt ansvar i henhold til denne garanti omfatter opprinnelige mangler som er gjort gjeldende   
 av Eieren overfor Cembrit innenfor 15 år fra levering av de gjeldende Produkter, hvoretter garantien   
 opphører. Foreldelsestiden er dermed utvidet sammenlignet med foreldelsesloven, hvor den alminnelige  
 foreldelsestiden etter foreldelsesloven § 2 er 3 år, og i visse tilfeller kan utvides til maksimalt 13 år etter 
 § 10.

6 Tvister

6.1 Enhver tvist som måtte springe ut fra denne garanti, anlegges i overensstemmelse med tvistelovens   
 alminnelige regler. 
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