
PODMÍNKY OMEZENÉ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY BIG GREEN EGG 

 

1. Big Green Egg dává doživotní záruku původnímu kupci, jehož jméno je uvedeno na 

nákupní faktuře, a který se přihlásí na záruční úřady Big Green Egg. Vadné Big Green Egg 

budou nahrazeny po navrácení, nebo odeslání zásilky do kanceláří Big Green Egg. Big Green 

Egg nezodpovídá za žádné poplatky za dopravu, náklady na balení a/nebo nebo export / 

import cla nebo vybírané daně. S výjimkou případů uvedených v těchto PODMÍNKÁCH 

ZÁRUKY, oprava nebo výměna dílů po dobu stanovenou touto smlouvou se považuje za 

splnění všech přímých závazků ze strany Big Green Egg. Záruka se nevztahuje na škody 

způsobené nesprávnou montáží, zneužití, úrazy, komerční využití, mechanické změny, 

nedbalost, nesprávnou péči, přírodní nebo náhodné katastrofy, ani k těsnění, nebo Big Green 

Egg teploměru. Big Green Egg záruka se nevztahuje na poškrábání nebo praskliny ve vnější 

glazuře, které by mohly vzniknout poté, co byl Big Green Egg doručen prodejci nebo 

distributorovi. 

  

2. Platnost záruky začíná datem nákupu, doklad o zakoupení je nutný k potvrzení záruky.  

 

3. Lití tekutin na ohniště v BGE povede ke zrušení záruky. K zapálení Big Green Egg nesmí být 

použity těkavé látky. 

 

4. Big Green Egg zaručuje, že použité materiály jsou vyrobeny tak, aby nerezavěly. Například 

použitím barev, které jsou odolné proti vysokým teplotám. I s těmito zárukami, mohou být 

ochranné nátěry ohroženy různými látkami nebo podmínkami, které nejsou pod kontrolou 

společnosti Big Green Egg. Vysoké teploty v kombinaci s nadměrnou vlhkostí, chlor, 

průmyslové plyny, hnojiva, pesticidy a travní soli jsou některé látky, které mohou mít vliv na 

povrchovou úpravu kovů. Z těchto důvodů, je záruka na kovové části omezena na pět (5) let, 

a nezahrnuje rez nebo oxidaci, pokud není porušena povrchová vrstva Big Green Egg.  

 

5. Záruky jsou založeny na běžném používání a údržbě Big Green Egg.  

 

6. Záruka se nevztahuje a Big Green Egg nepřevezme odpovědnost za škody, které by mohly 

vyplynout z nedodržování předepsaných postupů, nebo pokud s EGG bylo manipulováno, 

nebo pokud bylo něco na Big Green Egg změněno, s výjimkou pokynů Big Green Egg nebo 

který dle posouzení Big Green Egg byl vystaven zneužití, zanedbávání nebo nehodě. K 

rozšíření povolenému zákonem, všechny zákonné, výslovně uvedené nebo předpokládané 

záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, nesmí přesáhnout 

záruky. ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ ZVLÁŠTNÍ a následné škody je vyloučena. Některé 



státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod, takže výše uvedená 

omezení či vyloučení se nemusí vztahovat na vás.  

 

7. Big Green Egg nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění v rámci 

záruky způsobené některou událostí, která není pod kontrolou Big Green Egg, včetně a bez 

výjimky: války, vládní omezení nebo jiná omezení, stávky, požáru, povodně či snížení 

nabídky surovin. Pokud má váš EGG nějaké praskliny nebo vady v okamžiku nákupu, musí být 

tyto skutečnosti uvedeny na vaší faktuře.  

 

8. Záruka je náhradou všech ostatních záruk vyjádřených nebo předpokládaných zákonem 

nebo jinak, a Big Green Egg nepovoluje žádné osobě ani zástupci převzít za Big Green Egg 

jakýkoli závazek nebo odpovědnost v souvislosti s prodejem Big Green Egg. To znamená, že 

žádné záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané, se nevztahují na osoby, které si 

zakoupí výrobek z jakýchkoli jiných zdrojů než je Big Green Egg nebo povolení Big Green Egg 

distributoři a prodejci. Internetová Politika: Nákup a přeprava jakýchkoli Big Green Egg 

výrobků z internetových zdrojů povede ke zrušení záruk souvisejících s tímto produktem. Pro 

více informací nebo pro pomoc při postupech s uplatňováním záruky, kontaktujte svého 

nejbližšího Big Green Egg prodejce, pro výměnu součástí v souladu s podmínkami 

záruky. Buďte připraveni poskytnout následující: jméno kupujícího, datum nákupu, místo 

nákupu, a přesný popis problému nebo vadného dílu.  

 

Big Green Egg není zodpovědný za přepravní náklady.  

 

 


