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15 års Cembrit-garanti 
Cembrit Patina, Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent 

 

Detta är ett bevis på att Cembrit erbjuder en Cembrit-garanti på 15 år. 
Garantivillkoren framgår av de två efterföljande sidorna. 

 
 
 

 

 

 

 
Cembrit-garantin 
är en speciell produktgaranti som omfattar de Cembritprodukter som levererats av Cembrit till distributör 
efter den 1 januari 2020 och som beskrivs på de följande två sidorna i detta dokument. 

 
Cembrit-garantin 
är ett skydd för ägaren till den egendom där Cembritprodukterna används. Överlåts egendomen till någon 
annan, omfattas den nye ägaren av garantin. 

 
Cembrit-garantin 
påverkar inte ägarens rättigheter enligt lag. Garantin säkerställer att Cembrit, i upp till 15 år efter leverans 
till distributören är ansvarig för fel som existerade då Cembritprodukterna levererades av Cembrit till 
distributören. Garantin gäller om Cembritprodukterna används i enlighet med Cembrits instruktioner och 
riktlinjer som finns på: https://www.cembrit.se/ladda-ner/ 

 
Cembrit-garantin 
gör Cembrit ansvarig för fel som fanns då Cembritprodukterna levererades av Cembrit till distributören. Om ett 
ursprungligt fel upptäcks under garantitiden är Cembrit skyldig att åtgärda felet i enlighet med de villkor som 
framgår av de två efterföljande sidorna. 

 
Cembrit-garantin 
gäller utan utfärdandet av ett garantibevis. Garantin gäller automatiskt från att Cembritprodukterna har 
levererats till distributören. 
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Garantivillkor 
 

1. Garantigivare 
 

1.1. Denna garanti är utfärdad av Cembrit AB, org.nr. 556640-8935, Västberga Allé 5, 126 12 Stockholm, Sverige. 
Telefon: +46 08 506 608 00, email: info@cembrit.se 

 

 
2. Produkter som omfattas av garantin 
 

2.1. Denna garanti omfattar Cembrit Patina, Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent levererade 
av Cembrit till distributör efter 1 januari 2020 och som används i byggnadskonstruktioner i Sverige. De 
byggnadspaneler som omfattas av garantin kallas nedan ”Produkterna”. 

 

 
3. Garantiinnehavare 

 
3.1. Denna garanti kan göras gällande av den som vid var tid är ägare till Produkterna, oaktat om ägaren är en 

fysisk eller juridisk person. Den som har rätt att åberopa garantin kallas nedan ”Ägaren”. 
 

 
4. Garantins tillämpningsområde 
 

4.1. Denna garanti utgör ett komplement till de rättigheter som Ägaren har enligt tvingande lag. Ägarens 
eventuella rättigheter enligt tvingande lag påverkas därför inte. 

 
4.2. Om Ägaren, under den tidsfrist som anges i punkt 5, kan visa att Produkterna var behäftade med 

ursprungligt fel enligt punkterna 4.3 och 4.4, åtar sig Cembrit att efter eget gottfinnande, antingen: 
 

a) byta ut de aktuella Produkterna (inklusive ansvara för det nödvändiga arbetet), 
b) företa omleverans av de aktuella Produkterna; eller 
c) reparera de aktuella Produkterna. 
 

Garantin och de ovanstående åtagandena kan inte utvidgas till att omfatta felfria Produkter som 
levererades samtidigt som de felaktiga Produkterna. 

 
4.3. Ett ursprungligt fel anses föreligga om felet fanns då Produkterna levererades av Cembrit till distributören. 

Fel definieras i enlighet med svensk rätt. Vid bedömningen av huruvida fel i Produkterna anses föreligga ska 
hänsyn tas till bl.a. hur länge Produkterna har använts, om Produkterna har använts i enlighet med Cembrits 
instruktioner och riktlinjer samt om Produkternas funktion och utseende har påverkats av 
väderförhållanden. Eftersom Produkterna är obehandlade och cementbaserade kan färgskillnader 
förekomma mellan olika plattor, leveranser och produktioner. Sådana färgskillnader anses inte utgöra fel. 
Saltutfällning/kalkavlagring och liknande fenomen hos cementbaseradeprodukter är naturligt 
förekommande och anses inte utgöra ett fel hos Produkterna. 

 
4.4. Cembrit har under inga omständigheter ansvar för följdfel eller följdskador, inklusive fel och skador som har 

inträffat i samband med transport, förvaring, montering eller användning samt fel som beror på att Cembrits 
instruktioner och riktlinjer inte har följts. 

 
4.5. Garantin gäller endast i den omfattning som anges i punkterna 4.2, 4.3 och 4.4. Annan förlust till följd 

av ett ursprungligt fel, inklusive produktionsförlust, vinstbortfall eller tidsförlust, ersätts inte. Person- 
och sakskada omfattas inte av denna garanti. 
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5. Reklamation och preskription 

 
5.1. Ägaren ska inom skälig tid från att Ägaren har eller borde ha märkt ett ursprungligt fel skriftligen meddela 

distributör om felet. Rätten att åberopa ett ursprungligt fel gäller upp till 15 år från att Produkterna har 
levererats av Cembrit till distributören. Om inte dessa tidsfrister följs förlorar Ägaren rätten att åberopa 
felet. 

 
5.2. Reklamation framställs genom att kontakta distributör och ange produkttyp, antalet produkter, grunden för 

reklamationen och, om möjligt, produktionsnummer. Reklamationen ska vara skriftlig. Därefter har Cembrit 
rätt att undersöka de aktuella Produkterna. Om Cembrit inte tillåts undersöka Produkterna kommer 
reklamationen att avslås och felet täcks inte av garantin. 

 
5.3. För undvikande av tvivel, Cembrits ansvar i enlighet med denna garanti upphör under alla 

omständigheter att gälla 15 år från leverans av Produkterna till distributören. 

 
6. Lagval och tvistlösning 
 

6.1. Svensk lag ska vara tillämplig på denna garanti. Tvist i anledning av denna garanti ska avgöras av allmän 
domstol i enlighet med bestämmelserna i rättegångsbalken (1942:740). 


