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30-ÅRS GARANTI - Schiedel pipesystem
§ 1. De garanterte egenskaper
Schiedel Skorsteiner AS (Leverandøren) garanterer med dette at skorsteinsrørene til Schiedel
• ikke perforeres av avgassbetingede kondensater
• ikke utsettes for massetap høyere enn definert i prEN 1457, avsnitt 10, på grunn av slikt syreangrep
• er motstandsdyktige mot skorsteinsbrann i overensstemmelse med prEN 1457, avsnitt 9
§ 2. Garantiens varighet
Garantien gjelder for et tidsrom av 30 – tretti - år, regnet fra installasjon av fyringsanlegget.
Som installasjon regnes ikke senere utbedringer, utskiftninger eller annet arbeid som eventuelt
foretas på pipe-/fyringsanlegg.
§ 3. Påberopelse av garantien
Garantien må, for å kunne påberopes, gjøres gjeldende ved rekommandert brev sendt
Leverandøren, vedlagt fakturaen fra den som har bygget skorsteinsanlegget, og da innen
1 - en - måned etter at skaden oppsto eller kjøperen burde ha fått kjennskap til denne.
§ 4. Leverandørens ansvar og oppgaver iht garantien
Garantien er en utbedringsgaranti og pålegger Leverandøren kun å skifte ut og/eller reparere den/de
skadde deler på de aktuelle skorsteinsrør. Ansvaret omfatter dermed ikke skader eller ulemper som
måtte være påført annet enn rørene selv. Leverandøren vurderer selv i hvilken utstrekning garantien
skal utøves i form av reparasjon og/eller utskifting.
Garantien innebærer heller ingen annen utvidelse av Leverandørens juridiske og/eller økonomiske
ansvar enn det som følger av alminnelige norske kontraktsregler eller andre betingelser som måtte
foreligge, ei heller mht de reklamasjons- og foreldelsfrister som til enhver tid måtte gjelde mellom
partene. Garantitiden på 30 år, jf § 2, gjelder således bare for Leverandørens eventuelle oppgaver
omtalt i forrige ledd.
§ 5. Øvrige betingelser
Garantien gjelder bare hvis:
• skorsteinsanlegget ikke på noen måte anvendes industrielt
• anlegget er tilpasset kravene til fyringsanlegget og den øvrige bygningsmessige situasjon
• anlegget er konstruert i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter, Leverandørens
monteringsanvisning og annen eventuell rådgivning
• anlegget er brukt og vedlikeholdt i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter og
Leverandørens eventuelle anvisninger
• fyringsanlegget ikke har vært gjenstand for endringer, f eks utskiftning av fyrkjele e.a.,
uten at Leverandøren skriftlig har erklært at garantien fortsatt gjelder
• skadde deler ikke er skiftet ut før Leverandøren har fått vurdere skadens omfang og årsak,
dog slik at Leverandørens skriftlig kan samtykke til slik utskifting
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