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10 års garanti
Cembrit Patina fasadskiva
Cembrit AB lämnar härmed 10 års garanti
i enlighet med följande garantibestämmelser.
Cembrit Patina-garantin


innebär att Cembrit AB ansvarar för funktionsfel hos levererade skivor som visar
sig inom 10 år efter avlämnandet. Garantin gäller under förutsättning att skivorna
har monterats och hanterats i överensstämmelse med av Cembrit AB´s utfärdade
monteringsanvisningar.



gäller i förhållande till ägaren av den byggnad där skivorna används.



innebär att Cembrit AB svarar för avhjälpande av fel i enlighet med
garantibestämmelserna på omstående sida.



gäller efter uppvisande av den följesedel som utställdes av Cembrit AB i samband med
köpet eller annan ”bevisning” att materialet levererats av Cembrit AB. Särskilt
garantibevis erfordras inte.
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Garantibestämmelser för Cembrit Patina fasadskiva
1. Garantiutfärdare
1.01
Denna garanti är utfärdad av Cembrit AB, (org.nr.
556640-8935), Box 420 13, 126 12 Stockholm.
2. Tillämplighet
2.01
Mellan Cembrit AB och dess köpare gäller Allmänna
bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig
byggverksamhet (ABM 07). Cembrit Patina-garantin
omfattar fibercementskivor marknadsförda i Sverige av
Cembrit AB, från Cembrit A/S och som levererats efter
den 1 maj 2003. De garanterade fibercementskivorna
benämns nedan som Cembrit Patina.
3. Garantimottagare
3.01
Denna garanti kan åberopas av ägaren till den byggnad
där Cembrit Patina används. Den som kan åberopa
garantin benämns nedan ”Ägaren”.
4. Garantins omfattning
4.01
Under förutsättning att Ägaren med iakttagande av den
i punkt 5 angivna reklamationsfristen och preskriptionsregeln kan dokumentera fel i skivan som inte beror på
felaktig installation, vandalism eller annat utanför
Cembrit AB kontroll, skall Cembrit AB endera:
a: byta ut ifrågavarande Cembrit Patina (häri inkluderat
nödvändiga arbetskostnader i anslutning till bytet)
b: företa omleverans av ifrågavarande Cembrit Patina
c: avhjälpa felen
Förpliktelsen gäller inte felfri Cembrit Patina som
Levererats samtidigt med de felaktiga skivorna.
4.02
Cembrit AB ansvarar inte för fel eller skador som kan
hänföras till felaktig transport, lagring, montering eller
handhavande samt inte heller underlåtelse att följa
Cembrit AB:s utfärdade monteringsanvisningar.
Färgförändringar som visar sig senare än två år efter
montering kan inte utlösa krav. Salt- och kalkutfällningar
i begränsad omfattning utgör inte fel på Cembrit Patinaskivorna.

4.03
Cembrit AB:s ansvar enligt denna garanti är begränsad till
vad som anges i punkt 4.01. Annan direkt eller indirekt
förlust som det ursprungliga felet kan förorsaka, inbegripet
avbrott eller störning i industriell produktion eller i
kommersiell verksamhet, omfattas inte av garantin. Garantin
täcker endast ursprungliga fel i Cembrit Patina. Person- och
sakskada täcks inte av garantin.
5. Reklamation och preskription
5.01
Ägaren skall utan oskäligt dröjsmål skriftligen till Cembrit
AB anmäla (reklamera) konstaterade felaktigheter hos
Cembrit Patina. Reklamation skall ske senast 60 dagar
efter det att Ägaren märkt eller borde ha märkt felen.
Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka
därefter och innan varan monteras. Reklamationen skall
innehålla besked om inköpsställe, reklamationsorsak och
omfattning.
5.02
Cembrit AB:s ansvar enligt denna garanti omfattar fel som
påtalats inom 10 år från leverans. Därefter betraktas fel
som preskriberade.
6. Övriga rättigheter
6.01
Mellan Cembrit AB och dess avtalspart gäller
Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig
byggverksamhet (ABM 07). Denna garanti är begränsad till
Cembrit Patinaprodukter och omfattar inte andra av
Cembrit AB marknadsförda produkter.
7. Tvister
7.01
Tvist i anledning av denna garanti skall avgöras genom
skiljedom enligt den vid tidpunkten för tvistens uppkomst
gällande lagen om skiljemän och med tillämpning av svensk
nationell rätt.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Sverige. Part får dock vid
laga domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig
eller förfallen fordran samt beträffande annan fordran vars
kapitalbelopp understiger fyra basbelopp.
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