WEBERlöftet

WEBERlöftet (5 års frivillig garanti i EMEA)
Vi på WEBER är stolta över två saker: att vi gör grillar som håller och att vi
ger livslång och riktigt bra kundservice.
Tack för att du köpt en produkt från WEBER. WeberStephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine,
Illinois 60067 och våra internationella affärsenheter
(förtecknade i slutet av denna handbok) (”WEBER”) är
stolta över 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 eller ersätta din
WEBERprodukt om den skulle gå sönder eller drabbas
av ett fel.
I enlighet med tillämpliga lagar har ägaren
flera rättigheter om produkten är defekt. Dessa
rättigheter kan omfatta korrigering av prestanda
eller utbyte, sänkning av inköpspris samt
kompensation. I vissa länder i Europeiska unionen är
detta exempelvis en tvåårig obligatorisk rättighet som
börjar gälla det datum då produkten överlämnas.
Dessa och andra lagstadgade rättigheter påverkas
inte av denna frivilliga garanti. Denna frivilliga
garanti ger ytterligare rättigheter till ägaren,
oberoende av lagstadgade rättigheter.

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) (”ägaren”), att WEBERprodukten
inte har material- eller tillverkningsfel under fem (5)
år från inköpsdatumet när den monteras och används
i enlighet med den medföljande användarhandboken.
(Obs! Om du tappar bort användarhandboken från
WEBER finns den även på
www.weber.com.) Garantin gäller i Europa,
Mellanöstern och Afrika (EMEA). WEBER samtycker
till att reparera eller byta ut den del som är defekt
i material eller utförande med de begränsningar,
ansvarsfriskrivningar 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 KAMPANJ, SOM ANGIVET OVAN.
WEBER står bakom sina produkter och är glada att
kunna lämna den beskrivna frivilliga garantin för
materialfel i grillen eller dess relevanta komponenter,
med undantag för normalt slitage.
• ”Normalt slitage” omfattar kosmetisk och annan
oväsentlig försämring som kan uppkomma med
ägandet av grillen över tid, såsom ytrost, bucklor, repor
o.s.v.
WEBER kommer emellertid att uppfylla denna frivilliga
garanti för grillen eller dess relevanta komponenter
där skada eller dysfunktion uppkommit på grund av
materialfel.
• ”Materialfel” omfattar genomrostning eller
genombränning av vissa delar, eller andra skador eller
fel som påverkar möjligheten att använda grillen på ett
säkert/korrekt sätt.

Ägarens ansvar enligt denna frivilliga
garanti/undantag från garantin
För att säkerställa problemfritt uppfyllande av
garantin är det viktigt (men inte obligatoriskt) att
du registrerar din WEBERprodukt online på www.
weber.com. Spara även originalkvittot och/eller
fakturan eftersom inköpsbevis krävs för garantin.
Innan något garantianspråk bearbetas kräver WEBER
också fotografier av påstådda fel samt serienumret
på din grill. Genom att registrera din WEBERprodukt
bekräftar du garantin och skapar en direkt länk mellan
dig och WEBER om vi behöver kontakta dig.
Den ovanstående frivilliga garantin gäller bara om
ägaren vårdar WEBERprodukten genom att följa
samtliga anvisningar för montering och användning
samt utför förebyggande underhåll i enlighet med
den medföljande användarhandboken, om inte ägaren
kan visa att materialdefekten 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
användarhandbok.
Denna frivilliga 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 gasslangar
• exponering för salt i luften och/eller klorkällor som
simbassänger och badkar/bubbelpooler
• svåra väderförhållanden som hagel, orkaner,
jordbävningar, tsunamis eller flodvågor, tromber eller
svåra stormar
• surt regn och andra miljöfaktorer.
Användning och/eller installation av delar på din
WEBERprodukt som inte kommer från WEBER gör
denna frivilliga garanti ogiltig och eventuella skador
som uppkommer på grund av detta täcks inte av
denna frivilliga garanti. Konvertering av en grill som
inte godkänts av WEBER och som inte utförts av en
av WEBER auktoriserad servicetekniker gör denna
frivilliga garanti ogiltig.

Garantiärenden
Om du tror att du har en del som täcks av denna frivilliga
garanti ber vi dig kontakta återförsäljaren där du köpte
produkten. Om det behövs kan du också kontakta
WEBERs kundtjänst via kontaktinformationen på vår
webbplats
(www.weber.com). Efter undersökning kommer WEBER
att reparera eller (efter eget gottfinnande) byta ut en
defekt del som täcks av denna frivilliga 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. Fraktavgifter måste betalas i
förskott av ägaren. Fraktavgiften återbetalas till ägaren
om felet täcks av garantin.
När du kontaktar din återförsäljare, vänligen ha
följande information tillgänglig:
• inköpsbevis
• fotografier av det påstådda felet
• produktens serienummer.

Ansvarsfriskrivningar
BORTSETT FRÅN DEN GARANTI OCH DE
ANSVARSFRISKRIVNINGAR SOM BESKRIVS I
DENNA FRIVILLIGA GARANTITEXT, FINNS DET
INGA YTTERLIGARE GARANTIER ELLER FRIVILLIGA
INTYGANDEN OM ANSVAR SOM STRÄCKER
SIG BORTOM DE LAGSTADGADE KRAVEN PÅ
WEBER. DETTA FRIVILLIGA GARANTIUTLÅTANDE
BEGRÄNSAR INTE OCH UNDANTAR INTE
SITUATIONER ELLER ÄRENDEN DÄR WEBER ENLIGT
LAG ÄR ANSVARIGA.
INGA GARANTIER GÄLLER EFTER GARANTIPERIODEN
OM FEM (5) ÅR FÖR DENNA FRIVILLIGA GARANTI.
WEBER TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA
ANDRA GARANTIER SOM GES, DÄRIBLAND AV
ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER SÄLJARE, FÖR NÅGON
PRODUKT (SOM ”UTÖKADE GARANTIER”). DENNA
FRIVILLIGA 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 WEBERPRODUKTEN.
DELAR OCH TILLBEHÖR SOM ERSÄTTS MED DENNA
FRIVILLIGA GARANTI TÄCKS BARA AV GARANTIN
UNDER DEN ÅTERSTÅENDE TIDEN FÖR DEN
URSPRUNGLIGA GARANTIPERIODEN OM FEM (5) ÅR
FÖR DENNA FRIVILLIGA GARANTI.
DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER INTE I FALL AV
UPPSÅT OCH GROV VÅRDSLÖSHET OCH SKADA PÅ
LIV OCH HÄLSA ELLER PERSONSKADA OM SÅDAN
ORSAKADES AV WEBER ELLER DESS RÄTTSLIGA
FÖRETRÄDARE ELLER AGENTER.
DENNA FRIVILLIGA GARANTI GÄLLER ENDAST
FÖR PRIVAT BRUK OCH GÄLLER INTE FÖR WEBERGRILLAR 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 FRIVILLIGA 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.

