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Tack för att du köpt en produkt från WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. 
Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 (”WEBER”) anstränger sig för att leverera en säker, 
hållbar och pålitlig produkt. 

Detta är WEBERs frivilliga garanti som tillhandahålls utan kostnad. Den innehåller den 
information du behöver för att reparera din WEBER-produkt om den skulle gå sönder 
eller drabbas av ett fel. 

I enlighet med tillämpliga lagar har kunden flera rättigheter om produkten är defekt. 
Dessa rättigheter omfattar korrigering av prestanda eller utbyte, sänkning av inköpspris 
samt kompensation. I Europeiska unionen är detta exempelvis en tvåårig obligatorisk 
garanti som börjar gälla det datum då produkten överlämnas. Dessa och andra 
lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti. Denna garanti ger ytterligare 
rättigheter till Ägaren, oberoende av den lagstadgade garantin.

WEBERS FRIVILLIGA GARANTI

Weber garanterar köparen av Weberprodukten (eller när det gäller en gåva eller 
en kampanjsituation, personen till vilken produkten köptes som en gåva eller 
kampanjprodukt), att Weberprodukten inte har material- eller tillverkningsfel under 
den tidsperiod som anges nedan när den monteras och används i enlighet med den 
medföljande bruksanvisningen. (Obs! Om du tappar bort bruksanvisningen från WEBER 
finns den att hämta på www.weber.com, eller på den landspecifika webbplats dit du 
kan bli omdirigerad.) Vid normal användning och normalt underhåll i enfamiljshus 
eller lägenhet förbinder sig WEBER, inom ramen för denna garanti, att reparera eller 
byta defekta delar inom de tider och med de begränsningar och undantag som listas 
nedan. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET I GÄLLANDE LAG, GÄLLER DENNA 
GARANTI ENDAST FÖR DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN AV PRODUKTEN OCH KAN INTE 
ÖVERFÖRAS TILL EFTERKOMMANDE ÄGARE, MED UNDANTAG FÖR KÖP SOM GÅVA ELLER 
FÖR ANVÄNDNING I EN REKLAMKAMPANJ, SOM ANGIVET OVAN. 

ÄGARENS ANSVAR ENLIGT GARANTIN

För att säkerställa problemfritt uppfyllande av garantin är det viktigt (men inte 
obligatoriskt) att du registrerar din WEBER-produkt online på www.weber.com eller på 
den landspecifika webbplats dit Ägaren kan omdirigeras. Spara även det ursprungliga 
kvittot och/eller fakturan. Genom att registrera din WEBER-produkt bekräftar du garantin 
och skapar en direkt länk mellan dig och WEBER om vi behöver kontakta dig.

Den ovanstående garantin gäller bara om Ägaren vårdar WEBER-produkten genom 
att följa samtliga anvisningar för montering och användning samt utför förebyggande 
underhåll i enlighet med den medföljande bruksanvisningen, om inte Ägaren kan visa att 
defekten eller felet är oberoende av ovanstående skyldigheter. Om du bor nära kusten 
eller om produkten är placerad i närheten av en simbassäng, inkluderar underhållet 
regelbunden tvätt och sköljning av externa ytor enligt medföljande bruksanvisning.

GARANTIUPPFYLLANDE/UNDANTAG FRÅN GARANTIN

Om du tror att du har en del som täcks av denna garanti kontaktar du WEBER kundtjänst 
via kontaktinformationen på vår webbplats (www.weber.com eller den landspecifika 
webbplats dit du kan bli omdirigerad). Efter undersökning kommer WEBER att reparera 
eller (efter eget gottfinnande) byta ut en defekt del som täcks av denna Garanti. Om 
reparation eller byte inte är möjligt kan WEBER (efter eget gottfinnande) välja att ersätta 
grillen med en ny grill med samma eller högre värde. WEBER kan be dig skicka delar för 
inspektion. Transportavgifter måste betalas i förskott.

Denna garanti gäller inte om det finns skador, förslitningar, missfärgningar och/eller rost 
som WEBER inte ansvarar för, orsakade av:

• Vanvård, felaktig användning, modifieringar, vandalism, felaktig montering eller 
installation samt underlåtenhet att korrekt utföra normalt och regelbundet underhåll

• Insekter (även spindlar) och gnagare (som ekorrar), inklusive, men inte begränsat till 
skador på brännare och/eller gasslangar;

• Exponering för salt i luften och/eller klorkällor som simbassänger och bubbelpooler/
spa-bad;

• Svåra väderförhållanden som hagel, orkaner, jordbävningar, tsunamis eller flodvågor, 
tromber eller svåra stormar

Användning och/eller installation av delar på din WEBER-produkt som inte kommer från 
WEBER gör Garantin ogiltig och eventuella skador som uppkommer på grund av detta 
täcks inte av denna Garanti. Konvertering av en gasolgrill som inte godkänts av WEBER 
och inte utförts av en WEBER-auktoriserad servicetekniker gör garantin ogiltig.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

BORTSETT FRÅN DEN GARANTI OCH DE ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM BESKRIVS I 
DENNA GARANTITEXT, FINNS DET INGA YTTERLIGARE GARANTIER ELLER FRIVILLIGA 
INTYGANDEN OM ANSVAR SOM STRÄCKER SIG BORTOM DE LAGSTADGADE KRAVEN 
PÅ WEBER. DETTA GARANTIUTLÅTANDE BEGRÄNSAR INTE OCH UNDANTAR INTE 
SITUATIONER ELLER ÄRENDEN DÄR WEBER ENLIGT LAG ÄR ANSVARIGA.

INGA GARANTIER GÄLLER EFTER GARANTIPERIODERNA. WEBER TAR INGET ANSVAR 
FÖR NÅGRA ANDRA GARANTIER SOM GES, DÄRIBLAND AV ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER 
SÄLJARE, FÖR NÅGON PRODUKT (SOM ”UTÖKADE GARANTIER”). DENNA GARANTI GER 
ENDAST RÄTT TILL REPARATION ELLER BYTE AV DELEN ELLER PRODUKTEN.

DENNA FRIVILLIGA GARANTI GER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER RÄTT 
TILL ERSÄTTNING AV NÅGOT SLAG SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET FÖR WEBER-
PRODUKTEN. 

DU ANSVARAR FÖR ALLA FÖRLUSTER, SKADOR ELLER PERSONSKADOR PÅ DIG OCH 
DIN EGENDOM OCH/ELLER PÅ ANDRA OCH DERAS EGENDOM SOM UPPKOMMER PÅ 
GRUND AV UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DE INSTRUKTIONER SOM GES AV WEBER I DEN 
MEDFÖLJANDE BRUKSANVISNINGEN.

DELAR OCH TILLBEHÖR SOM ERSÄTTS MED DENNA GARANTI TÄCKS BARA AV GARANTIN 
UNDER DEN ÅTERSTÅENDE TIDEN FÖR OVANSTÅENDE URSPRUNGLIGA GARANTI.

DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST ANVÄNDNING I ENFAMILJSHUS ELLER LÄGENHETER 
OCH GÄLLER INTE FÖR WEBER-GRILLAR SOM ANVÄNDS I KOMMERSIELLA ELLER 
KOMMUNALA LOKALER ELLER I MULTIFUNKTIONSLOKALER SOM RESTAURANGER, 
HOTELL, TURISTANLÄGGNINGAR ELLER HYRESFASTIGHETER.

WEBER KAN ÄNDRA DESIGNEN PÅ SINA PRODUKTER. INGENTING I DENNA 
GARANTI SKA UPPFATTAS SOM ETT LÖFTE FRÅN WEBER ATT INFÖRLIVA SÅDANA 
DESIGNFÖRÄNDRINGAR I TIDIGARE TILLVERKADE PRODUKTER ELLER SOM ETT 
MEDGIVANDE OM ATT TIDIGARE DESIGNER VAR DEFEKTA.

Se listan med internationella kontor i slutet av denna användarhandledning för ytterligare 
kontaktinformation.

WEBER-löftet
Vi på WEBER är stolta över två saker: att vi gör grillar som håller och att vi ger livslång och riktigt bra kundservice.


