
Garantibeskrivning för Char-Broil 

Char-Broil Europe GmbH, Paul-Dessau-Straße 8 Quartier O – 4.OG D-22761 Hamburg (Char-Broil) garanterar  
KÖPAREN av denna produkt från Char-Broil att den kommer vara fri från brister i material och utförande 
från inköpsdatumet på följande sätt: 
Gasolgrillar: 
Brännare 2 år, Grillgaller/värmefördelningsplattor 2 år, Alla andra delar (EURO minimum) 2 år. 
 
Några produkterserier har utökad garanti på mellan 5 – 10 år enligt tabell. 

 

 

Char-Broil eller säljaren av denna produkt kan kräva rimlig dokumentation på inköpsdatumet. DÄRFÖR BÖR 

DU SPARA DITT KVITTO ELLER FAKTURA. 

Denna garanti omfattar rätten att reparera eller byta ut produkten eller delar av produkten som visar sig 

vara defekta vid normal användning och service. Innan du returnerar delar ska du omedelbart kontakta 

Char-Broil med hjälp av kontaktinformationen på vår webbplats. I händelse av en defekt produkt avgör 

Char-Broil om produkten ska ersättas eller repareras, kostnadsfritt.  Char-Broil returnerar produkten eller 

delarna av produkten till köparen med förbetald frakt eller porto. Om Char-Broil väljer att reparera 

produkten, eller defekta delar av produkten, och denna reparation misslyckas har du rätt, i enlighet med 

dina lagstadgade rättigheter, att minska inköpspriset eller upphäva avtalet och erhålla en återbetalning. 

Denna garanti täcker inte fel eller driftssvårigheter till följd av olycka, missbruk, felaktig användning, 

ändringsarbete, skadegörelse eller felaktig installation, underhåll eller service, eller underlåtenhet att 

utföra normalt och rutinunderhåll, inklusive, men inte begränsat till, skador orsakade av insekter i 

brännarrören, som förklaras i denna bruksanvisning. Det kan finnas undantag, så kontakta Char-Broil eller 

återförsäljaren om du inte är säker på om denna garanti gäller i just ditt fall eller inte. 



Försämring eller skada orsakad av svåra väderförhållanden som t.ex hagel, orkan, jordbävning eller 

tornado, missfärgning orsakad av kemisk exponering, antingen direkt eller i atmosfären, täcks inte av denna 

garanti och täcks vanligtvis inte av dina lagstadgade rättigheter. 

Char-Broil är inte ansvarig för eventuella oförutsedda förluster (dvs. förluster eller skador som varken du, 

Char-Broil eller säljaren beskådat vid inköpstillfället), eller skador som orsakats av dig, förutom Char-Broils 

ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet.  

Char-Broil tillåter inte någon person eller företag att påta sig någon skyldighet eller ansvar i samband med 

försäljning, installation, användning, borttagning, returnering eller byte av utrustning, och inga sådana 

framställningar är bindande för Char-Broil. 

Denna garanti gäller endast produkter som säljs i detaljhandeln till privatpersoner (i motsats till företag) 

inom den Europeiska unionen. 

Denna garanti påverkar inte några av dina lagstadgade juridiska rättigheter enligt tillämpliga 

konsumentlagar i ditt hemland.  

För garantiservice kan du kontakta Char-Broil på claims-cbnordics@charbroil.com 
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