WEBER-løftet (5 års frivillig garanti, EMEA)
Hos WEBER er vi især stolte over to ting: Vi laver grill, der holder, og
yder fremragende kundeservice i hele produktets levetid.
Tak, fordi du har købt et WEBER-produkt. Weber-Stephen
Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067,
USA, og virksomhedens udenlandske forretningsenheder
(anført i slutningen af denne vejledning) ("WEBER") er stolte
af at levere sikre, holdbare og pålidelige produkter.
Det følgende er en frivillig garanti, som WEBER yder uden
omkostninger for dig. Den indeholder de oplysninger, du skal
bruge for at få dit WEBER-produkt repareret eller udskiftet i
tilfælde af en fejl.
I henhold til gældende lovgivning har ejeren en række
rettigheder, hvis produktet er fejlbehæftet. Disse
rettigheder kan omfatte supplerende ydelser eller
udskiftning af produktet, prisnedslag eller kompensation.
I nogle lande i EU gælder f.eks. en toårig lovbestemt
garantirettighed, som træder i kraft ved udlevering
af produktet. Disse og andre lovbestemte rettigheder
påvirkes ikke af nærværende frivillige garanti.
Denne frivillige garanti giver tværtimod ejeren yderligere
rettigheder uafhængigt af de lovpligtige forpligtelser.

WEBERs frivillige garanti
WEBER garanterer over for køberen af WEBER-produktet
(eller – hvis der er tale om en personlig gave, reklamegave
eller lign. – over for modtageren heraf), at WEBER-produktet
ikke har materiale- eller fabrikationsfejl i en periode på
fem (5) år fra produktionsdatoen, hvis produktet samles
og bruges i overensstemmelse med anvisningerne herom
i den medfølgende brugervejledning. (Bemærk: Hvis du
mister eller forlægger din WEBER-brugervejledning, kan du
finde den på www.weber.com). Garantien gælder i Europa,
Mellemøsten og Afrika (EMEA). WEBER påtager sig at
reparere eller udskifte den del, som er fejlbehæftet i forhold
til materialet eller den håndværksmæssige udførelse med
de begrænsninger, ansvarsfraskrivelser og undtagelser,
der er anført nedenfor. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I
HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GÆLDER DENNE
GARANTI KUN DEN OPRINDELIGE KØBER OG KAN IKKE
OVERFØRES TIL EFTERFØLGENDE EJERE, MEDMINDRE DER
ER TALE OM GAVER OG REKLAMEGAVER, JF. OVENFOR.
WEBER står inde for kvaliteten af sine produkter og tilbyder
dig med glæde den beskrevne frivillige garanti for fejl på
grillen eller dennes komponenter. Almindelig slitage er dog
ikke omfattet heraf.
• "Almindelig slitage" omfatter kosmetiske og andre
forringelser af produktet, som opstår i løbet af produktets
levetid, som f.eks. overfladerust, buler/ridser osv.
Hvis en skade eller et funktionssvigt skyldes en
materialefejl, er denne imidlertid omfattet af WEBERs
frivillige garanti på denne grill og dens komponenter.
• "Materialefejl" omfatter gennemtæring eller
gennembrænding af visse dele eller andre skader eller fejl,
som begrænser eller hindrer dig i at bruge din grill sikkert/
korrekt.

Ejers ansvar under denne frivillige
garanti / ansvarsfraskrivelse
For at sikre problemfri garantidækning er det vigtigt (men
ikke påkrævet), at du registrerer dit WEBER-produkt online
på
www.weber.com. Du bedes også opbevare den originale
kvittering eller faktura som bevis på købet, da du skal
være i besiddelse af et købsbevis, for at garantien dækker.
WEBER vil også se fotografier af de påståede fejl og have
oplyst serienummeret på din grill, inden vi behandler
din reklamation. Ved registrering af dit WEBER-produkt
bekræftes din garanti, og der etableres en direkte relation
mellem dig og WEBER, så vi kan kontakte dig personligt, hvis
der skulle være behov for det.
Ovenstående frivillige garanti gælder kun, hvis ejeren følger
alle anvisninger vedrørende samling, brug og forebyggende
vedligeholdelse af sit WEBER-produkt som beskrevet i den
medfølgende brugervejledning, medmindre ejeren kan
påvise, at materialefejlen eller fejlen ikke skyldes manglende
opfyldelse af de ovenfor nævnte forpligtelser. Hvis du bor
i et kystnært område, eller hvis dit produkt er placeret i
nærheden af en swimmingpool, er det i forbindelse med
vedligeholdelsen også påkrævet, at du vasker og skyller
produktets udvendige overflader som beskrevet i den
medfølgende brugervejledning.
Denne frivillige garanti bortfalder, hvis der er skader,
misfarvninger og/eller rust på produktet, som WEBER ikke
er ansvarlig for, og som skyldes:
• misbrug, forkert brug, ændringer, modificeringer,
fejlanvendelse, hærværk, forsømmelse, forkert samling
eller installation og manglende normal og rutinemæssig
vedligeholdelse
• insekter (som f.eks. edderkopper) og gnavere (som f.eks.
egern), herunder, men ikke begrænset til, skader på
gaslanger
• eksponering for saltholdig luft og/eller klor, som f.eks. ved
swimmingpools og spabade
• barske vejrforhold, som f.eks. hagl, orkaner, jordskælv,
tsunamier eller store bølger, tornadoer eller kraftige
storme
• syreregn eller anden miljøpåvirkning.
Ved brug og/eller installation af dele på dit WEBER-produkt,
som ikke er originale WEBER-dele, bortfalder denne frivillige
garanti, og skader, der sker som følge heraf, er ikke omfattet
af denne frivillige garanti. Ved en ombygning af en grill, som
ikke er autoriseret af WEBER, eller som ikke er foretaget
af en autoriseret WEBER-servicetekniker, bortfalder denne
frivillige garanti.

Reklamationsbehandling
Hvis du mener, at du har en del, som er omfattet af denne
frivillige garanti, skal du kontakte din forhandler. Hvis det
er nødvendigt, kan du også kontakte WEBERs kundeservice
ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores hjemmeside
(www.weber.com). WEBER vil, efter at have undersøgt de
nærmere omstændigheder, reparere eller udskifte (efter
eget valg) en fejlbehæftet del, som er omfattet af denne
frivillige garanti. Hvis en reparation eller udskiftning ikke
er mulig, kan WEBER vælge (efter eget valg) at erstatte
den pågældende grill med en ny grill af samme eller højere
værdi. WEBER kan bede dig om at returnere dele med
henblik på nærmere undersøgelse. WEBER afholder de
hermed forbundne forsendelsesomkostninger for ejeren.
Forsendelsesomkostningerne vil blive refunderet til ejeren,
hvis defekten er omfattet af garantien.
Når du kontakter din forhandler, skal du have følgende
oplysninger klar:
• Købsbevis
• Fotografier af den påståede fejl
• Produktets serienummer

Ansvarsfraskrivelse
BORTSET FRA DENNE GARANTI OG
ANSVARSFRASKRIVELSE, SOM DE ER BESKREVET I
DENNE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRING, GIVES DER HER
INGEN UDTRYKKELIGE YDERLIGERE GARANTIER ELLER
FRIVILLIGE ERKLÆRINGER OM ANSVAR, DER GÅR UD
OVER DET ANSVAR, SOM WEBER IFØLGE LOVGIVNINGEN
HAR. NÆRVÆRENDE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRING
BEGRÆNSER ELLER UDELUKKER DESUDEN IKKE
SITUATIONER ELLER KRAV, HVOR WEBER IFØLGE LOVEN
HAR ET UFRAVIGELIGT ANSVAR.
EFTER UDLØB AF DEN I DENNE FRIVILLIGE GARANTI
BESKREVNE GARANTIPERIODE PÅ FEM (5) ÅR GÆLDER
INGEN YDERLIGERE GARANTIER. GARANTIER GIVET AF
EN HVILKEN SOM HELST ANDEN PERSON, HERUNDER
FORHANDLERE, VEDRØRENDE ET HVILKET SOM HELST
PRODUKT (SOM F.EKS. "UDVIDEDE GARANTIER")
FORPLIGTER IKKE WEBER PÅ NOGEN MÅDE. DE
ENESTE FORMER FOR AFHJÆLPNING, DER TILBYDES
I FORBINDELSE MED DENNE FRIVILLIGE GARANTI, ER
REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTET.
ERSTATNINGER UNDER DENNE FRIVILLIGE GARANTI KAN
PÅ INTET TIDSPUNKT VÆRE STØRRE END KØBSPRISEN
FOR DET PÅGÆLDENDE WEBER-PRODUKT
DELE OG TILBEHØR, SOM ER BLEVET ERSTATTET
UNDER DENNE FRIVILLIGE GARANTI, ER KUN OMFATTET
HERAF I DEN RESTERENDE DEL AF DEN FRIVILLIGE
GARANTIPERIODE PÅ FEM (5) ÅR, SOM GÆLDER FOR DET
OPRINDELIGE KØB.
DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE I TILFÆLDE
AF FORSÆT OG GROV UAGTSOMHED ELLER VED
PERSONSKADER ELLER DØDSFALD, UANSET OM SKADEN
ER SKET PÅ GRUND AF WEBER ELLER DENNES JURIDISKE
REPRÆSENTANTER ELLER BEFULDMÆGTIGEDE.
DENNE FRIVILLIGE GARANTI GÆLDER KUN FOR
PRIVAT BRUG OG GÆLDER SÅLEDES IKKE FOR WEBERGRILL, DER ANVENDES I KOMMERCIELLE ELLER
OFFENTLIGE SAMMENHÆNGE ELLER I SAMMENHÆNGE,
HVORI DER INDGÅR FLERE ENHEDER, SOM F.EKS.
RESTAURANTER, HOTELLER, FERIERESORTS ELLER
UDLEJNINGSEJENDOMME.
WEBER KAN TIL ENHVER TID ÆNDRE DESIGNET AF
SINE PRODUKTER. INTET I DENNE FRIVILLIGE GARANTI
KAN ANSES FOR EN FORPLIGTELSE FOR WEBER TIL AT
INKORPORERE SÅDANNE DESIGNÆNDRINGER I TIDLIGERE
FREMSTILLEDE PRODUKTER, EJ HELLER KAN SÅDANNE
ÆNDRINGER OPFATTES SOM EN INDRØMMELSE AF, AT
TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRET FEJLBEHÆFTEDE ELLER
MANGELFULDE.

