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NORTETT D-1 PRODUKTGARANTI
Bygningens adresse:
Gårds- og bruksnummer:

Produktets produksjonsnummer eller produksjonsdato:

Kjøpsdato:

Dato for ferdigstillelse:

Forhandler:

Nordic Waterproofing AS (Selskapet ) avgir følgende garanti knyttet til underlagsbelegget D1 (Produktet ).
VILKÅR
• Selskapet garanterer at Produktet er vanntett (Garantien).
• Garantien gjelder i tjue (20) år fra den dag Produktet leveres av Selskapet (Garantitiden).
• Garantien gjelder ikke:
• om Produktet installeres/brukes i strid med Selskapets gjeldende monteringsanvisning
• om skaden skyldes manglende eller feilaktig vedlikehold, eller Produktet for øvrig behandles på uforsiktig vis
• om skaden skyldes en ulykke
• om skaden beror på endringer eller bevegelser i grunnen eller bygningen
• om skaden skyldes en naturkatastrofe
• om skaden skyldes kjemiske eller tekniske årsaker som var ukjente på kjøpstidspunktet
• ved eksponering for unormale værforhold
• Garantien gjelder kun for Produkter som installeres på fast eiendom i Norge.
• Garantien følger eiendommen dersom eiendommen selges.
• Selskapet påtar seg, dersom det foreligger en mangel i henhold til Garantien, å levere et nytt feilfritt produkt av tilsvarende kvalitet.
Selskapet svarer ikke for eventuelle følgeskader som måtte inntreffe som følge av mangelen.
• Garantien er betinget av at eiendomseieren gir Selskapet melding om mangelen innen tretti (30) dager fra da mangelen ble oppdaget.
• Reklamasjon skal skje skriftlig. Med reklamasjonen skal vedlegges kopi av dette garantibevis og kvittering/faktura for kjøp av Produktet
fra den entreprenør som utførte installeringen av Produktet.
• Forutsatt at mangelen dekkes av Garantien, dekker Selskapet egne kostnader knyttet til inspeksjon av Produktet.
• Dette garantibevis regulerer uttømmende Selskapet ansvar i henhold til Garantien. Selskapet er ikke ansvarlig for indirekte skader
overfor eieren av den faste eiendommen.
• Vilkårene i dette garantibeviset gjør ikke innskrenkninger i kjøperens rettigheter etter norsk kjøpslovgiving.
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