
30 års produktgaranti 
Evertile Everglaze og Evertile Evertech,  

Dersom det oppstår lekkasje eller avskalling som følge av feil eller mangler ved Evertile Everglaze og 
Evertile Evertech samt originalt tilbehør, vil Evertile AS dekke levering av nye Evertile takplater med 
tilbehør i det omfang som er nødvendig. Denne garantien er en utvidet garanti som gjelder i tillegg til 
garantien i kjøpsloven. 

Garantien dekker følgende: 

- De første 15 årene dekkes leveranse av nye Evertile takplater og eventuelt originalt tilbehør i 
nødvendig omfang. 

- De neste 15 årene dekkes materialkostnadene med en reduksjon på 1/15 del hvert år.  
- Med avskalling menes avskalling av lakk inkludert det underliggende laget av akryl og grunning, 

innenfor en flate som er større enn 5% av Evertile takplaten. 
- Lekkasje er ved inntrenging av vann gjennom takplaten. Gjelder ikke ved gjennomtrenging i skruehull. 

Garantien dekker ikke: 

Garantien er begrenset utelukkende til avskalling og lekkasje og gjelder ikke for skader forårsaket av normal 
slitasje eller andre forhold som ikke Evertile har kontroll på. Garantien dekker dermed ikke: 

- Skader som følge av att takplater og tilbehør ikke er montert iht gjeldende monteringsanvisning ved 
kjøpsdato. 

- Skader som oppstår ved feiltråkking på taket og mekanisk skade påført av forbruker.  
- Skader oppstått på grunn av feil ved takkonstruksjon, bygningsmessige svakheter, eller tekkingens 

utførelse. 
- Manglende vedlikehold, renhold og ettersyn iht gjeldende FDV-dokumentasjon 
- Estetiske skader som lav, mose og andre vekster som skyldes manglende vedlikehold. 
- Skader oppstått på grunn av bruk av høytrykkspyler, kjemikalier eller annet middel påført som ikke er 

godkjent av produsenten. 
- Fargevariasjoner ved levering av erstatningsplater. 
- Utettheter forårsaket av uoriginale beslag og annet utstyr som er ettermontert på taket. 
- Indirekte eller direkte følgeskader, skader knyttet til force majeure, krig, og ved unormal bruk. 

Eventuelle forhold som omfattes av garantien må umiddelbart meldes skriftlig til post@evertile.no med 
dokumentert kjøpsdato fra norsk forhandler. I tillegg må det legges ved bildedokumentasjon og en beskrivelse 
av skaden. Eventuelle skader bør etter beste evne begrenses av byggets eier. Skader som ikke er meldt inn 
innen 1 år etter att den burde vært oppdaget vil ikke dekkes av garantien. 

Garantien reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger dem 
imellom. Dersom megling ikke fører fram, skal tvisten bringes inn for tvisteløsning ved norsk domstol etter 
norsk lov. Trondheim er avtalt som verneting 

Garantien gjelder for kjøp etter 01.01.2022 

 

Trondheim 31.12.2021 
for Evertile 

Terje Guldvik 
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