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30 års produktgaranti
BMI AeroDek Tradition Takpanner

Garantien dekker:
Dersom det i løpet av garantiperioden oppstår lekkasje eller avskalling som følge av feil eller mangel ved 

BMI AeroDek Tradition takpanner og originalt Tradition tilbehør i stål, vil BMI Norge (Icopal as) dekke leveranse 
av nye AeroDek Tradition takpanner og tilbehør i nødvendig utstrekning. I tillegg betales arbeidslønn for 

demontering og montering hvis skaden skjer innen 15 år fra kjøpsdato. Arbeid eller utskifting som ikke er skriftlig 
avtalt med BMI Norge (Icopal as) vil ikke bli dekket. Med avskalling menes avskalling av steingranulat inklusive det 

underliggende lag av akryl. Dette gjelder for flak større enn 5% av Tradition takpannen.

Garantien dekker ikke:
BMI AeroDek garantien er begrenset utelukkende til lekkasje og avskalling og utelukker forhold som 

ikke er forårsaket av «vanlig slitasje» eller forhold utenfor BMI sin kontroll. Garantien dekker således ikke: 

Byggeiers ansvar:
i) Forebyggende vedlikehold og reparasjoner 

Byggeiers plikter å:
 •  Utføre regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av BMI AeroDek produkter iht. gjeldende FDV dokumentasjon
 •  Reparere eventuelle feil eller mangler i bygg- eller taksystem som ikke er dekket av denne garantien, men som kan 
     være en risiko for AeroDek takpanner

ii) Varsling av lekkasjer
Ved oppdaget lekkasje plikter Byggeier umiddelbart etter beste evne å begrense skaden(e).

Alle tilfeller som omfattes av garantien, må rapporteres uten unødig forsinkelse til BMI Norge på 
kundeservice.no@bmigroup.com og senest 10 dager etter oppdagelsen av lekkasjen. 

Dokumentasjon i form av faktura på kjøpstidspunkt og bildedokumentasjon må vedlegges. 
BMI Norge (Icopal as) sørger for inspeksjon av taket og reparasjon av skadene innen rimelig tid 

hvis årsaken til lekkasjen eller avskallingen faller innenfor garantien.

Overdragelse: 
Rettighetene i henhold til denne garantien følger bygget og kan påberopes av den 

eller de som til enhver tid dokumenterer seg som eier av dette.

Ikrafttredelse:
Garantien trer i kraft fra dato for kjøp av BMI AeroDek Takpanner.

Tvister: 
Rettigheter i denne garantien kommer i tillegg til kjøpers øvrige rettigheter på grunnlag av lovgivning.

Eventuelle tvister mellom partene med utspring fra denne avtalen, skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. 
Dersom dette ikke lykkes, kan hver av partene bringe tvisten inn for tvisteløsning ved norske domstoler etter norsk lov. 

Oslo er avtalt som verneting.

Garantien gjelder for kjøp etter 1. januar 2020

Fjellhamar, januar 2020
for BMI Norge og Icopal as    

Andreas Fritzsønn
Administrerende Direktør
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• Produkter som ikke er montert iht. gjeldende  
leggeveiledning på utførelsestidspunktet

• Indirekte-  og/eller følgeskader 
• Skade som følge av feil takkonstruksjon, bygningsmessig  

svakheter og/eller tekkearbeidets utførelse
• Skade som følge av etter-installasjoner på taket
• Manglende vedlikehold og ettersyn 
• Estetiske skader, som for eksempel mose, 

lav og andre vekster

• Skader forårsaket av deformasjon/setningsskader  
i konstruksjon

• Mekanisk skade forårsaket av bruker 
• Fargevariasjon ved omlegging
• Utettheter forårsaket av beslag
• Krig, force majeure
• Annen skade som følge av unormal bruk


