
Nordic Waterproofi ng -koncernen lämnar 10 års 
materialgaranti på produkterna som de tillverkar och garantin 
börjar gälla från och med köpdatumet.

Utöver det lämnas 5 års tilläggsgaranti (total garantitid 15 år) ifall Kerabit nockventil har 
monterats utmed hela nockens längd och i enlighet med våra monteringsanvisningar för brant 
sluttande tak (med lutningen 1:5 eller brantare).

Garantin täcker fel i icke monterade produkter samt vattenresistans, frosttålighet och belast-
ningstålighet hos monterade produkter, i enlighet med garantivillkoren.  Baserat på garantin 
ska felaktiga produkter ersättas med motsvarande mängd av produkter som är under tillverk-
ning vid den aktuella tidpunkten.

NORDIC WATERPROOFING OY

FEL I PRODUKT
Med fel i icke monterade Kerabit-produkter avses såda-
na skadliga avvikelser som kan upptäckas visuellt eller 
i övrigt kan ses tydligt vid en jämförelse med en felfri 
produkt. Produktens köpare eller montör har en skyldig-
het att kontrollera produkten innan den monteras och 
anmäla eventuella fel till Nordic Waterproofi ng Oy. En 
felaktig produkt får inte monteras.
 
Såsom fel anses också läckor, sprickor eller hål som 
uppkommit under garantitiden i Kerabit-tak som mon-
terats enligt anvisningarna och underhållits i enlighet 
med underhållsanvisningarna. Såsom fel anses inte 
t.ex. naturlig solblekning av ströet, förändringar i taks-
kiktet som orsakas av smuts eller naturlig förslitning av 
takmaterialet.
 
GARANTIVILLKOR OCH OMFATTNING
Garantin täcker inte skador som uppkommer vid trans-
port eller förvaring i strid med anvisningarna. Garantin 
förutsätter att man för monteringen inte har använt 
produkter som vid monteringstillfället har konstaterats 
eller borde ha konstaterats vara felaktiga eller skada-
de. Garantin förutsätter även att taket har monterats 
i enlighet med de monteringsanvisningar som gällde 
vid monteringstidpunkten och att takets underhåll har 
skötts i enlighet med underhållsanvisningarna från 
Nordic Waterproofi ng Oy.
 
Garantin täcker inte skador som beror på felaktig eller 
svag konstruktion, bristande takunderlag eller skador 
på takskiktet som orsakats avsiktligen eller av oakt-
samhet. Garantin täcker heller inte skador orsakade 
av naturkatastrofer, krig, brand, extrema klimat- eller 
miljöförhållanden eller extrem mekanisk eller kemisk 
påfrestning på produkten.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID UPPTÄCKT AV GARANTISKADA
Garantimottagaren ska utan dörjsmål anmäla upptäck-
ta fel eller skador på produkten skriftligen till försälj-
ningsstället eller till Nordic Waterproofi ng Oy, dock 
senast inom två veckor från det att felet eller skadan 
upptäcktes. När en skadeanmälan har tagits emot kan 
Nordic Waterproofi ng Oy:s representant göra ett besök 
på plats för att inspektera skadan. Garantin förutsätter 
att reparation av skadan inte inleds utan föregående 
medgivande från Nordic Waterproofi ng Oy. Garantitaga-
ren ska dock begränsa skadan och vid behov förhindra 
att eventuella nya skador uppstår genom tillfälliga 
åtgärder, som övertäckning. 

Garantitagaren ska intyga de monterade och icke mon-
terade produkternas ursprung genom att uppvisa in-
köpskvitto i original eller på ett annat tillförlitligt sätt, 
samt packsedel med produktens tillverkningsdatum. 
Garantitagaren ska vid begäran även redovisa ursprung 
och kvalitet för övriga material som har använts för 
taket, t.ex. med ett inköpkvitto eller andra tillförlitliga 
verifi kationer.
  
Garantin täcker endast produkter som har reklamerats 
under garantins giltighetstid. För ersättningsprodukter 
löper garantin under den tiden som återstår av den 
ursprungliga garantin. 

Köparen åtnjuter rättigheter enligt dessa garantivillkor, 
utöver sina lagstadgade rättigheter. 
 
Dessa garantivillkor tillämpas från och med 1.10.2015.
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