
 

 
 
 

 
Vilkår og betingelser for Big Green Eggs begrensede livstidsgaranti 

 

1. BIG GREEN EGG: Hver Big Green Egg®-modell har en begrenset livstidsgaranti som 

gjelder materialer og håndverk på alle keramiske deler (inkludert keramisk base, hvelving 

med skorstein, dampertopp, brannboks og brannring) for den originale kjøperen eller 

eieren som kjøpte produktet fra en autorisert forhandler, og som registrerte sin garanti 

som påkrevd. Denne garantien er gyldig så lenge den originale kjøperen eier sitt EGG® 

eller dekkede komponent, bortsett fra for andre keramiske, metall og trekomponenter som 

er dekket i henhold til forklaringen nedenfor. Denne garantien supplerer eventuelle andre 

lovfestede rettigheter du måtte ha, uten å redusere dem. 

 

2. KERAMISK TILBEHØR: ConvEGGtoren og keramiske pizza-/bakesteiner av merket Big 

Green Egg har en begrenset garanti på tre (3) år for den originale kjøperen. Disse 

keramiske komponentene dekkes ikke ved brekkasje som skyldes fall, eller misbruk. 

 

3. METALLKOMPONENTER: EGG-komponenter av metall, rustfritt stål og støpejern 

(inkludert metallbåndene, hengselmekanismen, metalltoppen med to funksjoner, 

matlagingsristen, branngitteret og trekkdøren) har en begrenset garanti på fem (5) år for 

den originale kjøperen. 

 

Big Green Egg gjør alt som er mulig for å bruke materialer som er motstandsdyktige mot 

rust, samt maling som tåler høye temperaturer på metalloverflater. Likevel kan det 

forekomme at metallmaterialer og beskyttende belegg kan bli skadet av overflateriper eller 

eksponering for stoffer og forhold som ligger utenfor kontrollen til Big Green Egg. Blant 

annet er klor, industrielle damper, kjemikalier, gjødsel, ekstrem fuktighet, 

plensprøytemidler og salt noen av stoffene som kan korrodere maling og overflaten til 

metallbelegg. På grunn av dette dekker ikke garantien for metall-, rustfritt stål- og 

støpejernskomponenter RUST, OKSIDERING, BLEKING eller andre SKJØNNHETSFEIL så 

fremt det ikke også resulterer i tap av strukturell integritet eller sammenbrudd av disse 

EGG-komponentene. 

 

4. TREKOMPONENTER: Tregjenstander inkludert EGG Mates og Big Green Egg-bord har 

en begrenset garanti på ett (1) år for den originale kjøperen. Treprodukter dekkes ikke for 

vanlig værslitasje eller sprekker, om dette ikke også fører til tap av strukturell integritet. 

 

VENNLIGST MERK: Ikke sett et EGG rett på eller i nærheten av brennbare overflater, 

dekk, bord eller annen støtte uten å bruke et Big Green Egg Metal Nest eller Metal Table 

Nest, eller uten å bruke andre brannsikre barrierer som en 5 cm tykk betonghelle under 

EGGET, da dette vil ugyldiggjøre garantien, og Big Green Egg frasier seg uttrykkelig 

ethvert ansvar for enhver direkte, indirekte, tilhørende eller følgeskade som dette måtte 

resultere i. Vennligst se ”Sikkerhetstips”. 

 

5. TEMPERATURMÅLER OG PAKNING: Pakninger og temperaturmåler har en begrenset 

garanti på ett (1) år for den originale kjøperen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. DIVERSE: Andre Big Green Egg-komponenter og -tilbehør som er kjøpt hos en 

autorisert Big Green Egg-forhandler kan også ha diverse garantier – vennligst se den 

spesifikke gjenstanden for flere detaljer. 

 

7. HVA DEKKES IKKE: Disse garantiene er basert på normal og fornuftig hjemmebruk og 

at EGGET vedlikeholdes som det skal. Ved kommersiell og tilsvarende bruk gjelder det en 

garanti på ett (1) år. Garantien gjelder ikke skade eller brekkasje som skyldes uhell, eller 

skader som stammer fra å transportere, miste, feilmontere, feilstøtte eller forsøk på å 

støtte egget på andre måter enn med et godkjent Big Green Egg Nest eller en 

heldekkende, ikke-brennbar overflate under basen, kommersiell bruk, modifiseringer, 

endringer, vanskjøtting, misbruk, feil stell/vedlikehold, trafikkuhell, normal og forventet 

slitasje eller naturkatastrofer. Garantidekningen gjelder ikke riper, bulker, avflising, 

krakelering eller små kosmetiske sprekker i den utvendige glasuren som ikke påvirker 

EGGETS funksjon. 

 

Big Green Egg og relaterte produkter som er kjøpt hos uautoriserte forhandlere eller 

gjennom uautoriserte salgskanaler eller av uautoriserte tredjeparter dekkes ikke av 

garantien. 

 

Vennligst merk: Hvis en kunde kjøper fra en uautorisert kilde, også når kilden opptrer 

som en legitim bedrift og tilbyr produkter i uåpnede esker med uutfylte garantikort (men 

er en uautorisert videreselger), så kjøper de, juridisk sett, brukte produkter. Hvis noen 

kjøper fra en uautorisert videreselger eller forhandler, eller fra en uautorisert videreselger 

på nettet, kjøper de nesten alltid produkter uten produsentens garantier, uavhengig av hva 

selgeren måtte hevde. Dette er vanlig praksis for mange merker og bedrifter, ikke bare Big 

Green Egg. 

 

8. DEKNINGSDATO: Garantien trer i kraft når et EGG som er kjøpt hos en autorisert 

forhandler blir registrert på biggreenegg.eu av den originale kjøperen eller eieren som 

påkrevd under denne garantien. Hvis du ikke er i stand til å registrere EGGET ditt på 

nettsiden, kan en autorisert forhandler gi deg et skjema som du kan fylle ut og sende inn 

til Big Green Egg. Du vil trenge et gyldig kjøpsbevis fra en autorisert forhandler for å 

benytte deg av garantien. 

 

9. GARANTIENS DEKNING: Originale Big Green Egg-komponenter som viser seg å ha feil 

i materialer eller håndverket, og som dekkes under en gyldig og registrert garanti, vil bli 

byttet ut eller reparert slik Big Green Egg finner det formålstjenelig, uten kostnad for delen 

eller komponenten, i følge vilkårene og betingelsene i denne garantien. 

 

10. FREMGANGSMÅTE FOR GARANTIKRAV: Kontakt den autoriserte forhandleren som 

gjenstanden ble kjøpt fra for garantistøtte. 

 

Garantikrav for EGG som er kjøpt i land utenfor Europa håndteres av en autorisert 

forhandler eller distributør i kjøpslandet. Vennligst se INTERNATIONAL-delen av Big Green 

Eggs nettsider på BigGreenEgg.com for å finne en autorisert internasjonal Big Green Egg-

distributør i din spesifikke region. Garantikrav må fremsettes gjennom en autorisert 

forhandler eller distributør i landet produktet opprinnelig ble kjøpt i. Ikke send inn noen 

komponenter i forbindelse med et garantikrav før du har kontaktet en autorisert forhandler 

eller distributør, da det i enkelte tilfeller ikke vil være nødvendig å returnere delene. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. NØDVENDIG INFORMASJON FOR GARANTIKRAV: Alle garantikrav må følges av en 

kjøpskvittering som viser kjøpsdato og navnet på den autoriserte forhandleren der EGGET 

eller andre Big Green Egg-produkter ble kjøpt, sammen med en nøyaktig beskrivelse av 

problemet eller den defekte delen. For garantiformål er en original kjøper personen hvis 

navn er oppgitt på kjøpskvitteringen, og som har registrert sitt Big Green Egg som 

påkrevd. 

 

12. FORSENDELSE OG LEVERANSE: Big Green Egg er ikke ansvarlig for forsendelse, 

leveransekostnader, arbeid, emballasjekostnader, eksport-/importavgifter, MVA eller 

eventuelle andre skatter og avgifter, om ikke dette er skriftlig autorisert av Big Green Egg. 

 

13. UGYLDIGGJØRING AV GARANTIEN: Enhver uautorisert modifisering eller endring 

av et EGG vil gjøre garantien ugyldig. Dette inkluderer å bore hull eller å tukle med noen 

av delene, bruke andre deler inne i EGGET enn originale Big Green Egg-komponenter, eller 

bruke interne komponenter på en annen måte enn de er tiltenkt brukt av produsenten. Å 

modifisere eller bytte ut enhver intern komponent, inkludert branngitteret og brannringen 

vil ugyldiggjøre garantien, og Big Green Egg fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for 

enhver direkte, indirekte, tilhørende eller konsekvensskade dette måtte resultere i. Å 

tømme tennvæske eller andre brennbare blandinger på et EGG vil ugyldiggjøre garantien. 

Dette er farlig praksis og kan føre til skade på både gjenstander og personer. Vennligst se 

“Sikkerhetstips” på BigGreenEgg.eu. 

 

14. FORSINKELSE ELLER MISLIGHOLD: Big Green Egg er ikke ansvarlig for noen 

forsinkelse eller noe mislighold i Big Green Eggs ytelser under garantien som forårsakes av 

en hendelse eller eventualitet som ligger utenfor Big Green Eggs kontroll, inkludert, uten 

begrensninger, naturkatastrofer, krig, regjeringspålagte restriksjoner, streiker, brann, 

flom, transportforsinkelser eller redusert leveranse av materialer. 

 

15. BEGRENSNINGER: Denne begrensede garantien er ikke-overførbar. Det er ingen 

andre garantier, uttrykkelige eller antydede, bortsett fra det som spesifikt er beskrevet i 

denne garantien, eller som kan bli tilbudt under lovfestede rettigheter som varierer fra stat 

til stat og land til land. Big Green Egg autoriserer ingen person eller representant til å ta 

eller påta noen form for forpliktelser eller ansvar på vegne av Big Green Egg i forbindelse 

med salg av noen EGG eller Big Green Egg-produkter. Det gis ingen garantier, være seg 

skriftlige, muntlige, uttrykte eller antydede til personer som skaffer seg produktet fra 

andre kilder enn Big Green Egg eller fra en autorisert Big Green Egg-distributør eller -

forhandler, eller gjennom en autorisert Big Green Egg-kampanje. 

 

Å kjøpe og/eller akseptere leveranse av Big Green Egg-produkter fra uautoriserte 

forhandlere eller nettbaserte videreselgere vil ugyldiggjøre garantien for det produktet. Big 

Green Egg selges ikke i outlet-butikker, i billigbutikker, på nettet eller via e-

handelsbutikker, og ethvert produkt som er kjøpt fra en slik forhandler dekkes ikke av 

garantien. Autoriserte forhandlere kan verifiseres på nettsiden BigGreenEgg.eu. 

 

16. BIG GREEN EGGS FORPLIKTELSER: Reparasjon eller utskifting av deler på den 

måten og for den tidsperioden som er stipulert nedenfor vil bety oppfyllelse av alle 

garantiforpliktelser og/eller eventuelt direkte eller avledet ansvar Big Green Egg måtte ha. 

En kjøpers eneste remedie for brudd på denne garantien eller på enhver annen antydet 

garanti er begrenset som beskrevet her til utskiftning eller reparasjon av komponenten, 

som sendes til kjøperen for kjøperens kostnad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17. BEGRENSNINGER: SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET VIL ALLE LOVPÅLAGTE, 

UTTRYKTE ELLER ANTYDEDE GARANTIER, INKLUDERT DE ANTYDEDE GARANTIENE FOR 

SALGBARHET OG DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, IKKE STREKKE SEG UTOVER 

DENNE GARANTIEN. ANSVAR FOR TILHØRENDE, SPESIELLE OG KONSEKVENSSKADER ER 

EKSKLUDERT. 

 

Noen stater og/eller land tillater ikke ekskludering eller begrensning av tilhørende eller 

konsekvensskader, så begrensningene ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg. 

 

18. REGISTRERE GARANTIEN: Garantiregistrering er tilgjengelig på BigGreenEgg.eu. 

Hvis du ikke registrerer EGGET på BigGreenEgg.eu eller registrerer kjøpet på annen måte 

som Big Green Egg har gjort mulig, vil det ugyldiggjøre garantien din. Hvis du trenger et 

trykket skjema til å sende inn, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller distributør. 

Garantiene som er spesifisert her inneholder alle dine spesifikke juridiske rettigheter i 

henhold til Big Green Eggs begrensede livstidsgaranti. Det kan likevel hende at du kan nyte 

godt av andre rettigheter som varierer fra stat til stat og land til land. 

 

19. OVERSKRIFTER: Overskriftene som brukes i denne garantien er kun for 

bekvemmelighet, og vil ikke endre garantiinnholdet. 

 


