Webergrill

Webers garantiprogram 2017
Alla Weber produkter omfattas av ett omfattande garantiprogram med upp till 10 års
garanti på vissa delar av varje produkt. På produktsidorna i produktsortimentskatalogen anger högsta garanti för produktdelar. På denna sida hittar du garantitid
för alla speciﬁka delar på grillen.

Webergril

Garanti*

Weber Spirit-, Genesis-, Summit-serien
Gjutgods i aluminium, dock med undantag för lackering
(missfärgning/blekning/ﬂagning = 2 år)
Lock – rostfritt stål
Lock – porslinsemalj
Brännare – rostfritt stål
Tändningssystem (Genesis II och II LX)
Fettuppsamlingssystem (Genesis II och II LX)
Grillgaller – rostfritt stål (mot genomrostning)
Grillgaller – porslinsemaljerat gjutjärn (mot genomrostning)
Grillgaller – porslinsemaljerade
Flavorizer-stänger – porslinsemaljerade, mot genomrostning (Genesis II)
Flavorizer-stänger – rostfritt stål (mot genomrostning)
Flavorizer-stänger – rostfritt stål, mot genomrostning (Genesis II LX)!
Infraröd brännare
Rotisseri
Övriga delar
Weber Q 100-, 200- och 300-serien (inkl. Char Q)
Gjutgods i aluminium, dock med undantag för lackering
(missfärgning/blekning/ﬂagning = 2 år)
Plastdelar (undantaget blekning/missfärgning)
Övriga delar
Weber Q 1000-, 2000- och 3000-serien
Lock och balja (gäller mot genomrostning/genombränning
– dock inte missfärgning)
Brännarrör (gäller mot genomrostning/genombränning
– dock inte missfärgning)
Grillgaller – porslinsemaljerat gjutjärn
(gäller mot genomrostning/genombränning)
Plastdelar (gäller dock inte missfärgning/blekning)
Övriga delar

10 år
10 år
10 år
10 år
10 år
10 år
5 år
5 år
2 år
5 år
5 år
10 år
2 år
2 år
2 år

5 år
5 år
2 år

5 år
5 år
5 år
5 år
2 år

Garanti*

Go-Anywhere (gasolgrill)
Lock och balja (gäller mot genomrostning/
genombränning, dock inte missfärgning)
Plasthandtag
Övriga delar

10 år
5 år
2 år

Weber brikettgrill (inkl. Smokey Mountain Cooker)
Grillgaller (rostfria och förkromade)
One-Touch rengöringssystem – rostfritt stål och förkromat
Lock, balja och centerring – mot genomrostning
Plastdelar inkl. plasthandtag (gäller dock inte missfärgning/blekning)
Övriga delar

2 år
5 år
10 år
5 år
2 år

Summit Charcoal Grill & Grill Center
Lock och balja mot genomrostning
Grillgaller – rostfritt stål (gäller mot genomrostning/genombränning)
One-Touch rengöringssystem – rostfritt stål
Plastdelar inkl. plasthandtag (gäller dock inte missfärgning/blekning)
Övriga delar

10 år
5 år
5 år
5 år
2 år

Pulse 1000 & 2000
Alla produktdelar

5 år

Weber tillbehör

Garanti*

Weber Fireplace
Lock & balja
Övriga delar

10 år
2 år

Weber Kvarn
CrushGrind keramisk kvarn
Övriga delar

25 år
2 år

* Garantiperioder kan i vissa fall skilja sig från det som står ovan. Gällande garantitider beskrivs i grillens
bruksanvisning. Garantiprogram täcker inte skador som orsakats av missbruk, felaktig installation,
modiﬁeringar, bristande underhåll, brist på rengöring och så vidare. Vidare täcker inte garantin skador som
orsakats av ovanliga väderförhållanden så som (t.ex. hagel, orkaner, jordbävningar och liknande) eller kontakt
med kemikalier direkt eller luftburet (t.ex. placeringen av produkten i mycket klor- eller salthaltiga miljöer). Vi
reserverar oss för eventuella tryckfel, se alltid i första hand till de garantibestämmelser i bruksanvisningen som
medföljer Weber-produkten vid köpet.

