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EVERTILE UTVIDET GARANTI 

Denne utvidede garantien gjelder i tillegg til garantien i kjøpsloven. 

 

I. OMFANG AV GARANTI 

1.EVERTILE er ansvarlig for eventuelle produksjonsfeil i den utstrekning som er fastsatt av de 

lovbestemte bestemmelsene og gjeldende forskrifter.  

2.EVERTILE utvider det lovbestemte ansvaret for mangler ved denne Evertile utvidede garantien. 

Utvidet garanti består av en vanntett garanti og systemgarantien. 

3.Vanntett garanti. Under normale værforhold vil varene være vanntette i hele garantiperioden, det 

vil si at det ikke vil være taklekkasje på grunn av korrosjon av takplater og andre komponenter på 

taket. 

4.Systemgaranti. I den utstrekning som er angitt nedenfor, er systemgarantien en del av Utvidet 

Garanti, forutsatt at takbekledning utelukkende er montert av originale Evertile produkter, unntatt 

detaljer som ikke finnes i det originale tilbehørsprogrammet. 

5. Omfanget av den utvidede garantien. 

5.1. Hvis betingelsene for systemgarantien er oppfylt, for typene - EVERTILE, EVOQ, QUADRIC, COPPO 

så er det 50-års garanti mot vannlekkasje, med 15 års garanti for overflatebehandling. 

5.2. Hvis betingelsene for systemgarantien ikke er oppfylt, for typene - EVERTILE, EVOQ, QUADRIC, 

COPPO så er det fortsatt 30-års garanti mot vannlekkasje. 

 

II. GARANTIVILKÅR 

1.Den utvidede garantien gjelder for skjulte varefeil. Skader og mangler forårsaket av mekaniske 

skader, ulykker og naturkatastrofer eller som følge av feil lagring, håndtering og feilaktig eller 

uhensiktsmessig bruk, installasjon og vedlikehold er utelukket fra Utvidet Garanti. 

2.Den utvidede garantien gjelder for overflatebehandling av metallplaten, som foreskrevet i 

Systemgarantien. 

3.Den utvidede garantien gjelder ikke for mangler forårsaket ved bruk av varene i unormalt 

forurenset (korroderende) miljøer forurenset av en høyere konsentrasjon av kjemiske eller biologiske 

stoffer.  

4.Den utvidede garantien gjelder ikke for defekter som skyldes bruk av uoriginale produkter og bruk 

av produkter som ikke er korrosjonsbestandige, eller er produsert av materialer som skaper en 

elektrokjemisk reaksjon med det originale Evertile produktet. Utvidet garanti gjelder ikke for de 

takene der det ikke er tatt hensyn til nok utlufting av undertaket. 



5.Den utvidede garantien gjelder ikke for mangler forårsaket av kontakt med kobber, sement, kalk, 

bitumen eller rusting av jern eller sot fra vedfyring. Utvidet garanti gjelder ikke for korrosjon eller 

skade på overflaten ved hjelp av annet festemateriale enn originale coilspiker og skruer i rustfritt stål 

levert av EVERTILE. 

6.Den utvidede garantien gjelder ikke for endringer i varene som har oppstått i garantiperioden på 

grunn av materialets bruk. Utvidet garanti gjelder ikke for overflatebeleggets vanlige slitasje. 

 

III. Reklamasjon 

1.Reklamasjon som faller inn under garantien må snarest meldes skriftlig til Evertile. Det må 

medsendes kopi av faktura, eller annet kjøpsbevis, som dokumenterer kjøpsdatoen.  

2. Ingen reparasjoner eller andre tiltak skal iverksettes innen Evertile har beskuet skaden, med 

mindre EVERTILE gir sitt skriftlige samtykke til dette. 

3. Produkter med åpenbare produksjonsfeil må ikke monteres. 

 

IV. UTBEDRING AV SKADER 

1. Hvis denne utvidede garantien er oppfylt, vil eventuelle potensielle krav kun avgjøres av Evertile's 

reparasjon eller at Evertile leverer nye varer som svarer til volumet av de defekte elementene. 

Verdien av de nye varene kan ikke overstige den opprinnelige verdien av varene redusert med 1/30 

resp. 1/50 for hvert år, som gikk fra kjøpsdatoen av varene                                        

2. Den utvidede garantien innebærer ikke krav på betaling for demontering eller montering av de 

berørte produktene. I tillegg vil ikke Evertile stå ansvarlig for kostnader knyttet til følgeskader. 

V. ALMINDELIGE BESTEMMELSER                                                                                                                        

1. Ingen andre krav enn de som er uttrykkelig angitt i disse garantibetingelsene gjelder for den 

utvidede garantien                                                                                                                                                 

2. I tillegg følger ingen rett til kompensasjon for kostnader knyttet til eventuelle følgeskader.                      

3. Hverken den utvidede garantien eller erstatningsansvaret gjelder for eventuelle skader som kan 

oppstå i forbindelse med ulykke, brann, unormalt vær, naturkatastrofe, krigshandling, terrorhandling 

eller force majeure.                                                                                                                                                 


