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Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od společnosti 
WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, Illinois 60067 a jeho mezinárodní 
obchodní pobočky (jejichž adresy jsou uvedené na 
konci této příručky) („WEBER“) jsou hrdí, že dodávají 
zákazníkům bezpečné, odolné a spolehlivé výrobky.

Toto je dobrovolná záruka od společnosti WEBER, kterou 
Vám poskytujeme bez jakéhokoliv poplatku navíc. 
Obsahuje informace, které se Vám budou hodit v případě, 
že se Váš výrobek od společnosti WEBER porouchá, nebo 
na něm bude nějaká závada.

Podle uplatnitelných zákonů má majitel v případě, 
že se jeho výrobek porouchá, jistá práva. Tato práva 
mohou obsahovat právo na náhradní spotřebič, 
nebo na výměnu, snížení kupní ceny nebo právo 
na kompenzaci. Například v některých členských 
zemích Evropské unie mají výrobky ze zákona danou 
dvouletou záruku, která začíná v den, kdy prodejce 
předá výrobek zákazníkovi. Tato a další zákonná práva 
přetrvávají, i přestože poskytujeme tuto dobrovolnou 
záruku. V praxi to znamená, že tato dobrovolná záruka 
poskytuje vlastníkovi další dodatečná práva, která 
jsou nezávislá na těch, jež jsou poskytována zákonem 
danou zárukou.

Dobrovolná záruka od společnosti WEBER
Společnost WEBER se zaručuje kupci výrobku WEBER 
(nebo v případě kupování dárku nebo nákupu pro 
reklamní účely člověku, pro nějž byl výrobek zakoupen 
jako dárek nebo propagační předmět) („Majiteli“), že 
výrobek WEBER nebude mít žádné závady v materiálu, 
ani v konstrukci, po dobu deseti (10) let od jeho 
zakoupení, pokud bude složen a bude s ním zacházeno 
podle Příručky uživatele grilu. (Poznámka: Pokud svou 
Příručku uživatele grilu WEBER ztratíte nebo založíte, 
je k dispozici on-line na www.weber.com). Záruka platí 
pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA). WEBER 
souhlasí s tím, že opraví nebo vymění součástku, která 
je vadná, pokud jde o vadu materiálu, nebo pokud jde 
o chybu ve zpracování. Pouze v případě, že nebudou 
porušena omezení, zřeknutí se odpovědnosti a výjimky,
které najdete níže. V ROZSAHU DANÉM PŘÍSLUŠNÝMI 
ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TÝKÁ POUZE PŮVODNÍHO 
KUPCE VÝROBKU A NENÍ MOŽNÉ JI PŘEVÉST NA 
DALŠÍ MAJITELE, KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK 
ZAKOUPEN JAKO DÁREK NEBO PŘEDMĚT URČENÝ PRO 
PROPAGAČNÍ ÚČELY, JAK BYLO VÝŠE ZMÍNĚNO.

Společnost WEBER si stojí za kvalitou svých výrobků, 
a proto Vám s radostí poskytne tuto dobrovolnou 
záruku na závady grilu a jeho součástek, pokud jde o 
použitý materiál. Záruka se ale nevztahuje na běžné 
opotřebení či poškození.

• „Běžné opotřebení či poškození“ zahrnuje nemateriální 
opotřebení a změny vzhledu, které jsou časem 
nevyhnutelné. Jde o tvorbu rzi na povrchu, škrábance/
promáčknutí, atd.

Společnost WEBER nicméně splní podmínky této 
dobrovolné záruky, pokud gril nebo jeho součástky 
budou poškozeny, nebo budou nefunkční z důvodu 
vady materiálu.

• „Vady materiálu“ zahrnují proreznutí nebo propálení 
některých součástek, nebo jiné poškození a závady, 
které Vám znemožní bezpečně/správně používat Váš 
gril.

Povinnosti majitele dané touto 
dobrovolnou zárukou / Zamítnutí záruky
Pokud si chcete zajistit bezproblémové vyřízení 
záruky, je důležité (ale ne požadované), abyste si svůj 
výrobek od společnosti WEBER zaregistrovali na www.
weber.com. Ponechte si prosím také svůj původní 
prodejní doklad a/nebo fakturu jako doklad o koupi 
pro vyřízení záruky. WEBER dále požaduje zaslání 
fotografií všech závad a sériového čísla Vašeho grilu. 
To vše ještě před vyřízením Vaší reklamace. Tím, 
že si výrobek od společnosti WEBER zaregistrujete, 
potvrdíte platnost záruky a získáte spojení se 
společností WEBER pro případ, že Vás budeme 
potřebovat kontaktovat.

Výše zmíněná dobrovolná záruka je platná pouze v 
případě, že majitel věnuje výrobku dostatečnou péči 
tím, že se řídí pokyny ke složení, pokyny ke správnému 
používání, a provádí preventivní údržbu popsanou v 
Příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud 
majitel dokáže prokázat, že závada nemá nic společného 
s nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud 
bydlíte na pobřeží, nebo máte svůj výrobek umístěn 
vedle bazénu, pravidelná údržba zahrnuje omývání a 
otírání vnějších povrchů, což je blíže popsáno v Příručce 
uživatele grilu.

Tato dobrovolná záruka skončí v případě, že na 
výrobku jsou nalezeny škody, poruchy, odbarvená 
místa a/nebo rez, za které společnost WEBER nenese 
zodpovědnost v případě, že jsou způsobeny:

• Úmyslným a neúmyslným špatným užíváním, 
úpravami, změnami, zneužitím, vandalismem, 
zanedbáním, nesprávným složením nebo montáží a 
neschopností provádět normální a pravidelnou údržbu;

• Hmyzem (jako jsou pavouci) a hlodavci (jako jsou 
veverky), včetně, ale ne pouze, při poškození přívodu 
plynu;

• Vystavením slanému vzduchu a/nebo zdrojům chlóru, 
jako jsou plavecké bazény a vířivky/lázně;

• Vážnými přírodními povětrnostními nebo jinými vlivy, 
jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny tsunami 
nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.

• Kyselými dešti a dalšími přírodními faktory.

Používání a/nebo montáž dílů, které nejsou výhradně 
od WEBER, na svůj výrobek od společnosti WEBER, 
zruší platnost této dobrovolné záruky, a jakékoliv 
škody způsobené tímto jednáním nejsou v rámci 
této dobrovolné záruky hrazeny. Jakékoliv úpravy 
plynového grilu neodsouhlasené společností WEBER a 
neprováděné autorizovaným technikem WEBER zruší 
platnost této dobrovolné záruky.

Vyřizování záruky
Pokud máte pocit, že máte závadu na součástce, 
která je kryta touto dobrovolnou zárukou, kontaktujte 
prosím svého prodejce. V případě potřeby můžete 
také kontaktovat zákaznický servis společnosti 
WEBER. Kontaktní informace naleznete na našich 
webových stránkách (www.weber.com). Společnost 
WEBER provede po prošetření opravu nebo náhradu 
(podle svého uvážení) vadného dílu, který je obsažen 
v této dobrovolné záruce. Pokud nebude oprava nebo 
náhrada možná, může společnost WEBER zvolit 
možnost (podle svého uvážení) nahradit celý gril jiným 
grilem se stejnou nebo vyšší hodnotou. Společnost 
WEBER Vás může kontaktovat, abyste díly zaslali kvůli 
ohledání. V takovém případě bude dopravu hradit 
majitel. Poplatky za dopravu budou majiteli proplaceny 
pouze v případě, že je poškození nebo vada pokryta 
zárukou.

Pokud budete kontaktovat svého prodejce, mějte 
prosím připravené tyto náležitosti:

• Doklad o koupi

• Fotografie údajné vady

• Sériové číslo výrobku

Zřeknutí se odpovědnosti
KROMĚ ZÁRUKY A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, 
SEPSANÝCH V TOMTO POPISU DOBROVOLNÉ 
ZÁRUKY, NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO 
DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA 
ŠKODY, KTERÉ BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ 
ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. 
TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA TÉŽ NENÍ OMEZENÁ 
NEBO ZRUŠENÁ V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATŇOVÁNÍ 
NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM 
DANOU ZODPOVĚDNOST.

PO UPLYNUTÍ DESETILETÉ (10) DOBROVOLNÉ 
ZÁRUČNÍ DOBY NEJSOU UDĚLOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ 
DOBROVOLNÉ ZÁRUKY. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY 
UDĚLENÉ JINOU OSOBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO 
OBCHODNÍKA, AŤ UŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK 
(JAKO NAPŘÍKLAD „PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ 
DOBY“), NEMOHOU BÝT VYMÁHÁNY OD SPOLEČNOSTI 
WEBER. EXKLUZIVNÍ OBNOVENÍ TÉTO DOBROVOLNÉ 
ZÁRUKY JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY 
NEBO NAHRAZENÍ DÍLU, NEBO DOKONCE CELÉHO 
VÝROBKU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA 
NEZNAMENÁ, ŽE BY SPOLEČNOST WEBER 
NAHRAZOVALA JAKÝKOLIV VÝROBEK VÝROBKEM S 
VYŠŠÍ NÁKUPNÍ CENOU. 

NAHRAZOVÁNÍ DÍLŮ A DOPLŇKŮ V TÉTO 
DOBROVOLNÉ ZÁRUCE PROVÁDÍME POUZE S 
VÝŠE ZMÍNĚNOU PŮVODNÍ DESETILETOU (10) 
DOBROVOLNOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADY 
ÚMYSLNÉ A HRUBÉ NEDBALOSTI A NA PŘÍPADY, KDY 
DOŠLO KE ZRANĚNÍ NEBO USMRCENÍ OSOB, AŤ UŽ 
ZA TOTO ZRANĚNÍ BYLA ZODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST 
WEBER, JEJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBO JEDNATELÉ. 

TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE 
POUZE NA VÝROBKY POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH 
DOMÁCNOSTECH A NEVZTAHUJE SE NA GRILY 
SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ NA KOMERČNÍCH 
A VEŘEJNÝCH MÍSTECH NEBO V MÍSTĚ, KDE JE VÍCE 
JEDNOTEK, JAKO JSOU RESTAURACE, HOTELY, 
REZORTY NEBO PRONAJÍMANÉ OBJEKTY.

WEBER MŮŽE ČAS OD ČASU ZMĚNIT DESIGN SVÝCH 
VÝROBKŮ. NIC Z TOHO, CO JE V TÉTO DOBROVOLNÉ 
ZÁRUCE NAPSÁNO, NESMÍ BÝT CHÁPÁNO TAK, ŽE 
JE SPOLEČNOST WEBER POVINNA DOPLŇOVAT JIŽ 
VYROBENÉ PRODUKTY O NOVÝ DESIGN. TATO ZMĚNA 
DESIGNU NEMŮŽE BÝT CHÁPÁNA ANI TAK, ŽE BY 
PŮVODNÍ DESIGN BYL VADNÝ.

WEBER slib (dobrovolná záruka 10 let pro EMEA)
Ve společnosti WEBER jsme hrdí především na dvě věci: na to, že vyrábíme 
grily, které dlouho vydrží, a také na to, že svým zákazníkům poskytujeme 
skvělý servis.


