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Dziękujemy za zakup produktu firmy WEBER. Firma Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. 
Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER”) szczyci się dostarczaniem bezpiecznych, 
trwałych i niezawodnych produktów. 

Użytkownik ma przed sobą dobrowolną gwarancję udzielaną bezpłatnie przez firmę WEBER. 
Zawiera ona informacje potrzebne do uzyskania naprawy produktu marki WEBER w mało 
prawdopodobnym przypadku jego awarii lub wady. 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa klientowi przysługują określone uprawnienia 
w razie wykrycia wady produktu. Prawa te obejmują usunięcie stwierdzonych wad 
lub wymianę, obniżenie ceny zakupu i rekompensatę. Na przykład na obszarze Unii 
Europejskiej będzie to dwuletnia rękojmia obowiązująca od daty wydania produktu. 
Postanowienia niniejszej gwarancji nie naruszają tych ani innych praw ustawowych. Co 
więcej, niniejsza gwarancja przyznaje właścicielowi produktu dodatkowe prawa, które są 
niezależne od warunków rękojmi.

DOBROWOLNA GWARANCJA FIRMY WEBER

Firma WEBER gwarantuje nabywcy jej produktu (lub w przypadku upominku bądź promocji 
osobie, dla której zakupiono produkt w charakterze upominku lub przedmiotu promocji), że 
jej produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres określony poni-
żej pod warunkiem przeprowadzenia montażu i obsługi produktu zgodnie z dołączonym do 
niego podręcznikiem użytkownika. (Uwaga: w przypadku zagubienia lub utraty podręcznika 
użytkownika urządzenia firmy WEBER kopia podręcznika dostępna jest online na stronie 
internetowej www.weber.com lub odpowiedniej dla danego kraju stronie internetowej, do 
której właściciel może zostać przekierowany). Pod warunkiem normalnego korzystania 
z produktu do celów prywatnych w domu lub mieszkaniu jednorodzinnym firma WEBER 
zobowiązuje się w ramach niniejszej gwarancji naprawić lub wymienić wadliwe części 
przy uwzględnieniu opisanych poniżej ram czasowych, ograniczeń i wyłączeń. W ZAKRESIE 
DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE 
WYŁĄCZNIE PIERWOTNEGO NABYWCĘ I NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONA NA KOLEJNYCH 
WŁAŚCICIELI ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH PRODUKT MA CHARAKTER UPOMINKU 
LUB PROMOCJI, JAK PODANO POWYŻEJ. 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ GWARANCJI

Aby uzyskać bezproblemowe objęcie gwarancją, ważne jest (ale niewymagane) 
zarejestrowanie produktu marki WEBER na stronie internetowej www.weber.com lub 
na odpowiedniej dla danego kraju stronie internetowej, do której właściciel może zostać 
przekierowany. Należy ponadto zachować oryginalny dowód zakupu i/lub fakturę. 
Rejestracja produktu marki WEBER stanowi potwierdzenie objęcia gwarancją i zapewnia 
bezpośrednie połączenie z firmą WEBER w razie konieczności skontaktowania się firmy z 
właścicielem.

Powyższa gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy właściciel odpowiednio dba o 
produkt firmy WEBER, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu, użytkowania 
i konserwacji zapobiegawczej podanymi w dołączonym podręczniku użytkownika, chyba że 
właściciel jest w stanie udowodnić, że wada lub awaria są niezależne od nieprzestrzegania 
wyżej wymienionych obowiązków. Jeżeli właściciel mieszka w regionie nadmorskim lub ko-
rzysta z produktu w pobliżu basenu, zestaw czynności konserwacyjnych obejmuje regularne 
mycie i opłukiwanie zewnętrznych powierzchni produktu zgodnie z instrukcjami opisanymi w 
podręczniku użytkownika.

KORZYSTANIE Z GWARANCJI / WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Jeżeli właściciel uważa, że posiada część objętą niniejszą gwarancją, proszony jest o kontakt 
z działem obsługi klienta firmy WEBER, korzystając z danych kontaktowych podanych na 
naszej stronie internetowej (www.weber.com lub na odpowiedniej dla danego kraju stronie 
internetowej, do której właściciel może zostać przekierowany). Po rozpatrzeniu sprawy firma 
WEBER naprawi lub wymieni (zależnie od własnego uznania) wadliwą część objętą niniejszą 
gwarancją. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, firma WEBER może 
zdecydować (zależnie od własnego uznania) o wymianie wadliwego grilla na nowy o równej 
lub większej wartości. Firma WEBER może poprosić o zwrot części w celu ich sprawdzenia, 
przy czym opłaty za wysyłkę będą uiszczone z góry.

Niniejsza GWARANCJA nie obowiązuje w przypadku wystąpienia szkód, zniszczeń, 
przebarwień i/lub rdzy, za które firma WEBER nie ponosi odpowiedzialności, a 
spowodowanych:

• użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zmianami, modyfikacjami, nieprawidłowym 
zastosowaniem, aktem wandalizmu, zaniedbaniem, niewłaściwym montażem lub 
niewłaściwą instalacją oraz niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem 
normalnych i rutynowych czynności konserwacyjnych;

• uszkodzeniami rur palników i/lub przewodów gazowych spowodowanymi przez owady, 
pajęczaki i gryzonie (takie jak wiewiórki);

• narażeniem na słone powietrze i/lub działanie chloru, np. przy basenach pływackich i 
kąpielowych/spa;

• złymi warunkami pogodowymi, takimi jak grad, huragan, trzęsienie ziemi, tsunami bądź 
nagły przypływ, tornado lub gwałtowna burza.

Użycie i/lub instalacja w produkcie marki WEBER części, które nie są oryginalnymi częściami 
firmy WEBER, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji, a wszelkie szkody stąd 
wynikające nie są objęte niniejszą gwarancją. Konwersja grilla gazowego przeprowadzona 
bez zgody firmy WEBER i niewykonana przez autoryzowany serwis firmy WEBER spowoduje 
unieważnienie niniejszej gwarancji.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

POZA GWARANCJĄ I OŚWIADCZENIAMI O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANY-
MI W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INNE WYRAŹNE 
GWARANCJE ANI DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE WYKRA-
CZAJĄ POZA USTAWOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WEBER. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE 
GWARANCYJNE NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA SYTUACJI LUB ROSZCZEŃ, W PRZY-
PADKU KTÓRYCH NA FIRMIE WEBER SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA.

PO UPŁYWIE PRZEWIDZIANYCH OKRESÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI NIE MAJĄ 
ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE. FIRMA WEBER NIE JEST ZWIĄZANA ŻADNYMI 
INNYMI GWARANCJAMI (TAKIMI JAK „GWARANCJE ROZSZERZONE”) UDZIELONYMI PRZEZ 
JAKIEKOLWIEK OSOBY, W TYM DYSTRYBUTORA LUB SPRZEDAWCĘ, W ODNIESIENIU DO 
JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU. JEDYNYM ŚWIADCZENIEM WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ 
GWARANCJI JEST NAPRAWA BĄDŹ WYMIANA CZĘŚCI LUB PRODUKTU.

W ŻADNYM WYPADKU WARTOŚĆ REKOMPENSATY Z TYTUŁU NINIEJSZEJ DOBROWOLNEJ 
GWARANCJI NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ CENA ZAKUPU SPRZEDANEGO PRODUKTU FIRMY 
WEBER. 

WŁAŚCICIEL PONOSI RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, USZKODZENIA LUB 
OBRAŻENIA U SIEBIE I W SWOIM MIENIU I/LUB U INNYCH OSÓB ORAZ W ICH MIENIU, 
WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU 
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BĄDŹ NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI PODANYCH 
PRZEZ FIRMĘ WEBER W DOŁĄCZONYM PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.

CZĘŚCI I AKCESORIA WYMIENIONE W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ OBJĘTE 
GWARANCJĄ TRWAJĄCĄ TYLKO DO KOŃCA WYŻEJ WSPOMNIANYCH ORYGINALNYCH 
OKRESÓW GWARANCJI.

NINIEJSZA GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE  DO UŻYTKOWANIA W PRYWATNYM DOMU 
LUB MIESZKANIU JEDNORODZINNYM I NIE DOTYCZY GRILLÓW WEBER UŻYWANYCH 
W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH, PUBLICZNYCH LUB WIELORODZINNYCH, TAKICH JAK 
RESTAURACJE, HOTELE, OŚRODKI WYPOCZYNKOWE LUB LOKALE POD WYNAJEM.

FIRMA WEBER MOŻE OD CZASU DO CZASU ZMIENIAĆ KONSTRUKCJĘ SWOICH PRODUKTÓW. 
NIC, CO ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI, NIE BĘDZIE UWAŻANE ZA 
ZOBOWIĄZUJĄCE FIRMĘ WEBER DO WPROWADZANIA TAKICH ZMIAN PROJEKTOWYCH 
W POPRZEDNIO WYTWORZONYCH PRODUKTACH. PONADTO ZMIANY TAKIE NIE BĘDĄ 
UWAŻANE ZA PRZYZNANIE, IŻ POPRZEDNIE KONSTRUKCJE BYŁY WADLIWE.

Dodatkowe informacje kontaktowe zawiera lista międzynarodowych jednostek biznesowych 
zamieszczona na końcu niniejszego podręcznika.

Obietnica firmy WEBER
W firmie WEBER dwie rzeczy napawają nas dumą: produkcja trwałych grillów i doskonała jakość obsługi klienta przez cały 
czas eksploatacji urządzeń.


