
GWARANCJA BARBECOOK 
na poszczególne elementy grilli gazowy serii SIESTA i STELLA

zakupionych w autoryzowanej polskiej sieci sprzedaży po 1/01/2021

Wyszczególnione elementy urządzenia są objęte gwarancją  producenta* przez 5 lat od daty zakupu

Niniejsza gwarancja obejmuje  wszystkie wady elementów pod warunkiem, że:
- Grill był używany, montowany i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi w naszej instrukcji. Uszkodzenia
spowodowane  niewłaściwym  użyciem,  nieprawidłowym  montażem  lub  niewłaściwym  montażem  i  konserwacją
wykluczają odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji.
- Należy okazać dowód zakupu z datą zakupu i unikalnym numerem seryjnym numer Twojego urządzenia. Ten numer
seryjny zaczyna się od litery G, po której następuje 15 cyfr. Znajduje się
w  instrukcji, na opakowaniu produktu lub na wewnętrznej stronie dolnego panelu przedniego.
- Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych części wedle uznania producenta.

Wydłużona gwarancja do 5 lat obejmuje:

• Kocioł: 5 lat - przepalenie na wylot
• Pokrywka: 5 lat - przepalenie  na wylot
• Ruszta żeliwne emaliowane: 5 lat przepalenie uniemożliwiające prawidłowe ułożenia rusztu

Pozostałe elementy objęte są standardową 2 letnią gwarancją producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalne zużycie (rdzewienie, odkształcenie, odbarwienie itp.) części bezpośrednio narażonych na działanie ognia i
wysokich temperatur. Części te są częściami eksploatacyjnymi które przy zużyciu należy wymienić.
-  Nieregularności  wizualne nieodłącznie  związane z  procesem produkcyjnym (nierówności,  minimalne odchylenia i
różnice kolorystyczne w emaliowaniu). Te nieprawidłowości nie są uważane za wady produkcyjne.
-  Wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  brakiem  konserwacji,  nieprawidłowym  przechowywaniem,  nieprawidłowym
montażem oraz nieprawidłową eksploatacją.
- Wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia (niezgodnie z zaleceniami zawartymi w
naszej instrukcji, użytkowanie komercyjne itp.).
- Wszelkie szkody wtórne wynikające z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Rdza lub przebarwienia w wyniku wpływów zewnętrznych, stosowania agresywnych środków czyszczących, narażenia
na działanie chloru itp. Uszkodzenie te nie są uważane za wadę produkcyjną.

* Producent - Gwarant: LIVWISE Vaartlaan 9 ,9800 Deinze Belgium
* Świadczenia Gwarancyjne Producenta realizowane są za pośrednictwem podmiotu sprzedającego  
* Warunki gwarancji są różne dla poszczególnych części
* Warunki gwarancji dotyczą produktów zakupionych w autoryzowanej sieci dystrybucji na terenie Polski
po 1 stycznia 2021 roku

 www.barbecookgrill.pl 

http://www.barbecookgrill.pl/

