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aastane garantii 

 
 
Materjaligarantii 
 
Nordic Waterproofing Group annab Lohja tehases valmistatud membraanidele ja 
katusesindlitele 10-aastase materjaligarantii alates ostukuupäevast ja alltoodud 
tingimustel. 
 
KERABIT ROOFS 
 

Viieaastane lisagarantii (kokku 15-aastase garantii jaoks) kehtib, kui 1:5 või järsema 

kaldega katuse harjale paigaldatakse Kerabiti ventilatsiooniavad (paigaldusjuhised 

leiate veebilehelt www.kerabit.fi). 
 

Me tagame, et paigaldamata tooted on veatud ja paigaldatud tooted on vee- ja 

külmumiskindlad ning nende kandevõime vastab garantiitingimustes täpsustatud 

andmetele. Garantii alusel asendatakse defektsed tooted sama hulga hetkel tootmises 

olevate toodetega. 

 

NORDIC WATERPROOFING OY 
 

 
TOOTEDEFEKTID  
Paigaldamata Kerabiti toodete puhul mõeldakse defekti all kahjulikke kõrvalekaldeid, mis on antud toodet defektita 

tootega võrreldes silmaga või muul viisil selgelt tuvastatavad. Toote ostja või paigaldaja on kohustatud toodet enne 

paigaldamist kontrollima ja teavitama Nordic Waterproofing Oy’d kõikidest defektidest. Defektiga toodet ei tohi 

paigaldada. Defektideks peetakse ka vastavalt juhistele paigaldatud ja garantiiajal hooldusnõuetele vastavalt 

hooldatud Kerabiti katuste lekkeid, mõrasid ja lõhesid. Teiselt poolt ei peeta defektideks graanulite loomulikku 

pleegitamist päikese poolt, mustuse poolt põhjustatud katuse muutusi, katuse loomulikku kulumist jne. 
 
GARANTII NÕUDED JA ULATUS  
Garantii ei kata transpordi ja ladustamisega seotud kahjustusi, mille põhjuseks on eeskirjade rikkumine. Vastavalt 

garantiinõuetele ei tohi paigaldada tooteid, mille paigaldamise ajal avastati või oleks pidanud avastatama defekte 

või muid kahjustusi. Samuti nõuab garantii, et katus oleks paigaldatud vastavalt paigaldamise ajal kehtinud 

paigaldusjuhistele ja et katust hooldataks vastavalt Nordic Waterproofing Oy poolt antud hooldusjuhistele. Garantii 

ei kata kahjustusi, mille põhjuseks on defektsed või nõrgad konstruktsioonid, ebapiisav aluspind või katusele 

tahtlikult või hoolimatusest tekitatud kahjustused. Lisaks ei kata garantii kahjustusi, mille põhjuseks on 

loodusõnnetused, tulekahju, erakorralised ilmastiku- või looduslikud tingimused või erakordsed mehhaanilised või 

keemilised mõjutused. 
 



 
GARANTIIGA KAETUD KAHJUSTUSE KÄSITLEMISE PROTSEDUUR 
Garantii kasusaaja peab teavitama toote müüjat või Nordic Waterproofing Oy’d toodete defektidest või 

kahjustustest kirjalikult ja viivitamatult või mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast defekti või kahjustuse 

tuvastamist. Pärast nõudeteate saamist võib Nordic Waterproofing Oy esindaja teha kontrollkülastuse, et kahjustusi 

kontrollida. Garantii nõuab, et kahjustuste kõrvaldamist ei alustataks ilma Nordic Waterproofing Oy loata. Garantii 

kasusaaja peab kahjustuste tekkimist piirama ja vajadusel hoidma ära täiendavaid kahjustusi ajutiste meetmete abil 

nagu katmine. 
 
Kasusaaja peab tõestama paigaldatud või veel paigaldamata toodete päritolu ostutšekkide või muude 

usaldusväärsete vahenditega, samuti pakendi sildiga, kuhu on märgitud toote valmimisaeg. Kasusaaja peab 

nõudmisel tõestama ka teiste katusel kasutatud materjalide päritolu ja kvaliteeti, näiteks tšeki või mõne muu 

usaldusväärse dokumendi esitamise teel. 
 
Garantii hüvitab ainult need tooted, mille kohta esitati nõudeteade garantii kehtimise ajal. Väljavahetatud toodete 

garantii kehtib seni, kuni originaalgarantii oleks kehtima pidanud. Lisaks ostja seadusjärgsetele õigustele saab ostja 

ka käesolevatel garantiitingimustel põhinevad õigused. 
 
Käesolevad garantiitingimused kehtivad alates 1. veebruarist 2011. 
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