Voor TQ285 / PRO285
Napoleon-gasbarbecues – 10 jaar beperkte garantie (President's Limited 10 year Warranty)
NAPOLEON garandeert dat de onderdelen van uw nieuwe NAPOLEON-product geen materiaal- of
constructiefouten zullen vertonen gedurende de volgende periode, gerekend vanaf de datum van aanschaf:
Deksel

5 jaar

Gegoten branderhuis

5 jaar

Roestvrijstalen buisbranders

5 jaar

Geëmailleerde gietijzeren grillroosters
Plastic onderdelen
Overige onderdelen

5 jaar
5 jaar
2 jaar

plus5
plus5
plus5
plus5

plus5

geeft een extra garantieperiode aan van vijf jaar, waarin het reserveonderdeel aan de klant wordt geleverd
voor 50% van de dan geldende kleinhandelsprijs.
Voorwaarden en beperkingen
NAPOLEON biedt alleen garantie tegen fabrieksfouten tegenover de oorspronkelijke koper, mits de aankoop is verlopen via een erkende
NAPOLEON-handelaar en er aan de volgende voorwaarden en beperkingen wordt voldaan:
Deze fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en mag op geen enkele wijze door onze vertegenwoordigers worden verlengd.
Deze beperkte garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, vetbrand, vijandige omgevingen, ongevallen,
wijzigingen, misbruik of verwaarlozing, en installatie van onderdelen van andere fabrikanten maakt deze garantie ongeldig. Deze garantie dekt
geen verkleuring aan plastic onderdelen door chemische schoonmaakmiddelen of blootstelling aan uv-straling.
Deze beperkte garantie dekt bovendien geen krassen, deuken, , verflaag of coating, roest of verkleuring door hitte, schurende en chemische
schoonmaakmiddelen, noch dekt deze emaille-schade door oorzaken van buiten.
Wanneer onderdelen zozeer verslechteren dat ze niet meer werken (doorgeroest of doorgebrand raken) gedurende de garantieperiode, dan zal
een vervangend onderdeel worden geleverd.
NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor de installatie-, loon- of alle andere (on)kosten betreffende het opnieuw installeren van een door de
garantie gedekt onderdeel, en dergelijke onkosten worden niet door deze garantie gedekt.
In afwijking van de bepalingen van deze beperkte garantie, wordt de verantwoordelijkheid van NAPOLEON volgens deze garantie gedefinieerd
als hierboven en wordt zij in geen geval uitgebreid tot enige incidentele, gevolg- of indirecte schade.
Deze garantie definieert de verplichtingen en de aansprakelijkheid van NAPOLEON met betrekking tot NAPOLEON-gasbarbecues en enige
andere expliciete of impliciete garantie aangaande dit product, zijn onderdelen of accessoires is uitgesloten.
NAPOLEON aanvaardt geen andere aansprakelijkheden aangaande de verkoop van dit product en geeft derden geen toestemming om deze
aansprakelijkheden uit haar naam te aanvaarden.
NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor: oververhitten, uitwaaien veroorzaakt door weersomstandigheden zoals sterke wind, of onvoldoende
ventilatie.
Schade aan de gasbarbecue ten gevolge van het weer, hagel, ruwe behandeling, schadelijke chemicaliën of schoonmaakmiddelen kan niet ten
laste van NAPOLEON worden gelegd.
Bij het indienen van een claim op de garantie zijn de verkoopovereenkomst of een kopie daarvan en het serie- en modelnummer vereist.
NAPOLEON behoudt het recht om het betreffende product of onderdeel door haar vertegenwoordiger te laten controleren voordat de claim
wordt gehonoreerd.
NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor transportkosten, loonkosten, of uitvoerbelastingen.

