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Monier OÜ 
garantiitingimused 
BETOONIST JA KERAAMILISED KATUSEKIVID 

Garantiitingimused kehtivad alates 01.01.2013 

Müüja, OÜ Monier, annab käesolevate garantiitingimustega katusekivide ostjale 
lisaks seadusest tulenevatele ostja õigustele müügigarantii võlaõigusseaduse § 230 
mõttes (edaspidi: katusekivide garantii). Katusekivide garantii annab ostjale üksnes 
käesolevates garantiitingimustes nimetatud õigused. Katusekivide garantii 
kehtivusajal ei ole ostjale tagatud võlaõigusseaduse §-des 217-229 ettenähtud 
õigused. 
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1. Katusekivide garantii kehtib järgmistel tingimustel  

1.1. 

Müüja annab katusekividele garantii kehtivusega 30 aastat. Garantiiperiood hakkab 

kehtima alates kauba väljastamisest ostjale. 

1.2. 

Garantii kehtib katusekivide külmakindlusele, veepidavusele, paindetugevusele ja 

vastupidavusele. Kõiki neid omadusi katsetatakse vastavalt standarditele EN 490 ja 

EN 1304. 

1.3. 

Enne katusekivide katusele paigaldamist tuleb veenduda, et kivi on õiget värvi (s.t OÜ 

Monier on tarninud kivid vastavalt ostja tellimusele) ja ilma defektideta. OÜ Monier 

ei hüvita katusekivide asendamise kulusid, eelkõige katuse ümberladumise töö‐ ja 

abimaterjalide kulusid, mis on tekkinud või tekivad seetõttu, et ostja ei kontrollinud 

enne katusekivide paigaldust kivide värvust ja nähtavate defektide puudumist. 

Sellisel juhul asendab OÜ Monier katusekivid oma laost, s.t annab vale värvusega või 

defektsete katusekivide asemel uued kivid, ja hüvitab katusekivide transpordi kulud. 

1.4. 

OÜ Monier ei asenda katusekive, mis vastavad ostja tellimusele, kuid mille värvus, 

üldmulje või muud omadused erinevad ostja ootustest. 

1.5. 

Garantii kehtimiseks peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused: 

- Katusekivid ja katusetarvikud on ostetud Eestis pärast 01.01.2013 

- Katusekivid ja katus on paigaldatud oskuslikul viisil ning vastavalt paigaldamise ajal 

kehtivale OÜ Monier paigaldusjuhendile. 

- Nõude tekkimisel on ostja edastanud viivitamatult, kuid igal juhul mitte hiljem kui 30 

(kolmekümne) päeva jooksul OÜ‐le Monier kirjaliku nõude, millele on lisatud  

katusekivide ostmist tõendav dokument või arve. Eelnimetatud dokumendid tuleb 

esitada OÜ‐le Monier aadressile Karamelli 6, 11318 Tallinn, Eesti, või 

elektrooniliselt digitaalallkirjastatult e‐postiaadressile katus@bmigroup.com. Kirjalik 

nõue peab olema koostatud eesti või inglise keeles. 

- OÜ‐le Monier on tagatud võimalus tutvuda katusega, kus katusekivid on kahjustunud. 

Ostja kaotab õiguse tugineda katusekivide garantiile, kui katusekivid on katuselt 

eemaldatud enne OÜ Monier poolt katuse ülevaatamist või kirjaliku teate esitamist 

katuse ülevaatamisest loobumise kohta. 
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1.6. 

Kõik katusekivide garantii tingimustes ettenähtud ostja kohustused ja müüja 

vastutuse piirangud kehtivad võrdselt ostjaga ka isiku suhtes, kellele katusekivid või 

hoone, mille katusele on katusekivid paigaldatud või paigaldamisel, on üle läinud. 

 

 

2. Katusekivide garantii ei laiene järgmistele juhtumitele: 

2.1. 

Katusekive on kasutatud ebasihtotstarbekohaselt. 

2.2. 

Katusekivide kahjustuseks on värvimuutus või muud muudatused, mis esinevad ainult 

toote välimuses. 

2.3.  

Katusekivid või katus on kahjustunud konstruktsioonide liikumise tõttu. 

2.4.  

Katusekivid või katus on kahjustunud ostjast või kolmandast isikust tuleneva asjaolu 

tõttu, mille eest müüja ei vastuta, või õnnetuse või vandalismi tõttu. 

2.5.  

Katusekivid või katus on kahjustunud välgu tõttu. 

2.6.  

Katusekivide või katuse kahjustused on põhjustatud loodusõnnetusest. 

2.7.  

Katusekivid või katus on kahjustunud hooldamatuse või ebaõige hoolduse tõttu. 

2.8.  

Kahju on põhjustanud vääramatu jõud, nagu näiteks sõda või sõjategevus, valitsuse 

tegevus, mäss või muu sarnane tegur. 
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3. Garantii hüvitamise kord garantii kehtimisel: 

3.1. 

Esimese 2 aasta jooksul pärast kauba väljastamist ostjale kannab OÜ Monier 

katusekivide garantii raames kõik kulud, mis on seotud kahjustunud katusekivide 

väljavahetamisega (asendab katusekivid, tarnib objektile ja kannab katusekivide 

asendamisega seotud paigalduskulud). Ostja peab tagama OÜ‐le Monier takistamatu 

juurdepääsu katusele kahjustunud katusekivide asendamiseks. 

3.2. 

Peale esimese 2 aasta möödumist kauba väljastamisest asendab OÜ Monier 

katusekivide garantii raames kahjustatud katusekivid oma laost. Kõik katusekivide 

asendamisega seotud kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kulud OÜ Monier laost 

väljastatud katusekivide veoks hoone asukohta ja kahjustunud katusekivide äraveoks, 

katuse ümberladumise töö‐ ja materjalikulud, katusekivide ladustamise kulud ning 

kahjustunud katusekivide hävitamise kulud kannab ostja. 

3.3.  

Müüja ei vastuta katusekivide garantii raames ühelgi juhul mistahes muu ostjale 

tekkinud või tekkida võiva kahju eest, sealhulgas hoone või selle osade kahjustumise 

eest ega ostja saamata jäänud tulu eest. 


