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Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od společnosti WEBER. Weber-Stephen Products 
LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) se pyšní tím, že vždy doručí 
bezpečný, odolný a spolehlivý výrobek. 

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 platných předpisů má zákazník v případě poruchy výrobku několik práv. Tato práva 
zahrnují právo na náhradní zařízení nebo na výměnu, na snížení kupní ceny nebo právo na 
kompenzaci. Například v Evropské unii mají výrobky podle právních předpisů dvouletou 
záruku, která začíná v den, kdy prodejce výrobek předá zákazníkovi. Tato práva a další 
právní předpisy nejsou námi poskytovanou zárukou dotčeny. Tato záruka poskytuje majiteli 
další práva, jež jsou nezávislá na ustanoveních vyplývajících ze zákona.

DOBROVOLNÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI WEBER

Společnost WEBER 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), že výrobek WEBER nemá žádné závady v materiálu ani v konstrukci, 
po níže uvedené časové období, pokud bude sestaven a bude s ním zacházeno podle příručky 
uživatele grilu. (Poznámka: Pokud příručku uživatele grilu od společnosti WEBER ztratíte 
nebo založíte a nebudete ji moci najít, můžete si ji stáhnout na webu www.weber.com, 
nebo na webové stránce pro Vaši zemi, na kterou budete přesměrováni.) V rámci běžného 
soukromého domácího rodinného používání a při správné údržbě souhlasí společnost 
WEBER, že v rámci této záruky opraví nebo nahradí vadné díly, a to pouze v předem daném 
časovém období, s omezeními a výjimkami, které jsou uvedené níže. V ROZSAHU DANÉM 
PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TÝKÁ POUZE PŮVODNÍHO KUPCE VÝROBKU 
A NELZE JI PŘEVÉST NA DALŠÍ MAJITELE KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK ZAKOUPEN 
JAKO DÁREK NEBO PŘEDMĚT URČENÝ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY, JAK BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE. 

POVINNOSTI MAJITELE DANÉ TOUTO ZÁRUKOU

Pro bezproblémové využití záruky, je důležité (ne však nutné), aby si majitel svůj výrobek od 
společnosti WEBER zaregistroval na webu www.weber.com nebo na webu pro danou zemi, 
kam bude přesměrován. Uschovejte si také originální doklad o zakoupení nebo fakturu. 
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 záruka je platná pouze v případě, že majitel věnuje výrobku WEBER 
dostatečnou péči tím, že se řídí pokyny k sestavení a správnému používání a provádí 
preventivní údržbu popsanou v příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud majitel 
prokáže, že závada nesouvisí s nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud bydlíte na 
pobřeží nebo máte výrobek umístěn vedle bazénu, údržba zahrnuje pravidelné mytí a otírání 
vnějších povrchů, což je blíže popsáno v příručce uživatele grilu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY / ZAMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Pokud máte pocit, že máte na svém výrobku závadu, na kterou se vztahuje tato záruka, 
kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti WEBER pomocí kontaktních údajů, jež 
naleznete na našich webových stránkách (www.weber.com nebo na webu pro danou zemi, 
kam budete přesměrováni). Společnost WEBER provede po prošetření podle svého uvážení 
opravu nebo náhradu vadného dílu, na který se vztahuje tato záruka. 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 k prověření. V takovém případě bude společnost hradit 
náklady na dopravu.

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

• úmyslným či neúmyslným nesprávným používáním, úpravami, změnami, zneužitím, 
vandalismem, zanedbáním, nesprávným postupem při instalaci či montáži a zanedbáním 
běžné pravidelné údržby;

• hmyzem (například pavouky) a hlodavci (například veverkami) a kromě jiného včetně 
poškození hořáků nebo přívodu plynu;

• vystavením slanému vzduchu nebo zdrojům chlóru, jako jsou plavecké bazény a horké 
vany/lázně;

• nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny 
tsunami nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.

Používání nebo montáž jiných dílů než od společnosti WEBER bude mít za následek zánik 
platnosti této záruky. Tato záruka se zároveň nevztahuje ani na žádné škody způsobené 
tímto jednáním. Jakékoliv úpravy plynového grilu, jež nebyly schváleny společností WEBER 
a provedeny autorizovaným technikem WEBER povedou k zániku platnosti této záruky.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZÁRUKY A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE NEEXISTUJÍ 
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, KTERÁ 
BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. TATO 
ZÁRUKA NENÍ TÉŽ OMEZENÁ NEBO ZRUŠENÁ V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATŇOVÁNÍ 
NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM DANOU ZODPOVĚDNOST.

PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDOU ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY UPLATŇOVÁNY. ŽÁDNÉ 
DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ JINOU OSOBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO OBCHODNÍKA, 
AŤ UŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK (JAKO NAPŘÍKLAD „PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY“), 
NEMOHOU BÝT U SPOLEČNOSTI WEBER VYMÁHÁNY. EXKLUZIVNÍ OBNOVENÍ TÉTO ZÁRUKY 
JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY NEBO NÁHRADY DÍLU NEBO CELÉHO VÝROBKU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA NEZNAMENÁ NÁHRADU JAKÉHOKOLIV 
VÝROBKU OD SPOLEČNOSTI WEBER ZA VÝROBEK S VYŠŠÍ NÁKUPNÍ CENOU. 

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO PŘI 
NEDODRŽOVÁNÍ NÁVODU UVEDENÉHO V PŘÍRUČCE UŽIVATELE GRILU DODÁVANÉ 
SPOLEČNOSTÍ WEBER S VÝROBKEM PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO 
ÚJMY NA VAŠEM ZDRAVÍ ČI MAJETKU NEBO ZDRAVÍ ČI MAJETKU JINÝCH OSOB.

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYMĚNĚNÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY PLATÍ 
POUZE PO DOBU PLATNOSTI ZMÍNĚNÉ PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKY POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH 
DOMÁCNOSTECH. NEVZTAHUJE SE NA GRILY SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ 
V KOMERČNÍCH VEŘEJNÝCH PROVOZOVNÁCH NEBO HROMADNĚ, NAPŘÍKLAD 
V RESTAURACÍCH, HOTELECH, REZORTECH A PRONAJÍMANÝCH OBJEKTECH.

SPOLEČNOST WEBER MŮŽE OBČAS ZMĚNIT KONSTRUKCI SVÝCH VÝROBKŮ. ŽÁDNÉ 
Z USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE, NESMÍ BÝT CHÁPÁNO TAK, ŽE SPOLEČNOST 
WEBER JE POVINNA POUŽÍVAT NOVOU KONSTRUKCI U JIŽ VYROBENÝCH PRODUKTŮ. 
ÚPRAVY KONSTRUKCE TAKÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPOVÍDAJÍ O TOM, ŽE BY PŮVODNÍ 
KONSTRUKCE MĚLA BÝT VADNÁ.

Další kontaktní informace naleznete v seznamu mezinárodních obchodních jednotek na 
konci této příručky uživatele grilu.

Slib společnosti Weber
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.


