
 

 

 

 

 

 

Pravila in pogoji za omejeno doživljenjsko garancijo Big Green Egg  

 

1. BIG GREEN EGG: Vsak model Big Green Egg® nosi omejeno doživljenjsko garancijo za 

material in izdelavo vseh keramičnih komponent (vključno keramične osnove, kupole z 

dimnikom, zapiralne kape, ognjene posode in ognjenega obroča) do prvotnega kupca ali 

lastnika, ki izdelek kupil pri pooblaščenem trgovcu in registriral njegovo / njeno garancijo, kot 

je potrebno. Ta garancija velja, dokler je prvotni kupec lastnik EGG® in pokriva vse 

keramične komponente, razen kovinskih in lesenih delov, ki so zajeti, kot je pojasnjeno v 

nadaljevanju. Ne, da bi jih zmanjšuje, ta garancija dopolnjuje vse druge vaše zakonske 

pravice, ki jih lahko uživate. 

 

2. KERAMIČNA OPREMA: ConvEGGtor in Ceramic Pizza / Keramični delilnik in plošča za 

peko pizz imata omejeno tri (3) letno garancijo za prvotnega kupca. Ti keramični sestavni deli 

v garancijo niso zajeti v primeru preloma s padcem ali zlorabe. 

 

3. KOVINSKI DELI: Deli iz kovine, nerjavečega jekla in litega železa kot komponente EGG-a 

(vključno s kovinskimi trakovi, mehanizmom tečaja, kovinske kape z dvojno funkcijo, kuhalno 

rešetke, ognjene rešetke in vrati) imajo omejeno pet (5) letno garancijo za prvotnega kupca. 

 

Big Green Egg se trudi, da uporablja materiale, ki so odporni na rjavenje in uporablja 

barvo za barvanje kovinskih površin katera je obstojna na visoke temperature. Vendar pa 

so lahko kovinski materiali in premazi ogroženi zaradi različnih površinskih prask ali 

izpostavljenosti snovem in pogojem, ki so zunaj nadzora Big Green Egg®. Med drugim so 

lahko: klor, industrijski plini, kemikalije, gnojila, ekstremna vlažnost, vrtni pesticidi in 

sol, so le nekatere od snovi, ki lahko poškodujejo barvo in končno zaščito na  

kovinskih premazih. Iz teh razlogov je garancija za material iz Kovine, nerjavečega jekla 

in litega železa NE VELJA na rjo, oksidacijo, obledelost ali poškodbe, razen če to pomeni 

tudi izgubo strukturne celovitosti ali opustitev teh sestavnih delov Big Green Egg®. 

 

4. LESENI DELI: Leseni izdelki, vključno s policami in BGE Mizami, imajo omejeno eno 

(1) leto garancije za prvotnega kupca. Leseni izdelki niso zajeti v garancijo pri pojavu 

razpok v lesu ob uporabi pri normalnih vremenskih pogojih, razen če to pomeni tudi 

izgubo strukturne celovitosti. 

 

OPOZORILO: NE postavljajte BGE neposredno na ali v bližino vnetljivih površin, palubo, 

mizo ali drugo podlago brez uporabe BGE kovinskega podstavka ali kovinske mize, brez, 

da bi uporabili druge ognjevarne podstavke, kot je ognjevarni 5 cm betonski blok. BGE 

izrecno zavrača vsako odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno, naključno ali 

posledično škodo, ki bi lahko nastala zaradi neupoštevanja omenjenih napotkov.  

 

5. MERILNIK TEMPERATURE IN TESNILO: Tesnila in merilnik temperature imajo 

omejeno eno (1) leto garancije za prvotnega kupca. 

 



6. RAZNO: Drugi deli ali dodatki BGE, kupljeni pri pooblaščenem prodajalcu Big Green 

Egg imajo lahko tudi različne garancije - preverite posebne postavke za podrobnosti. 

 

7. KAJ GARANCIJA NE VKLJUČUJE: Ta jamstva temeljijo na normalni in razumno 

stanovanjski rabi ter vzdrževanju BGE. Komercialna uporaba in z njimi povezane 

aplikacije so izključeni iz obsega garancije ter vključujejo omejeno eno (1) leto garancije.. 

Garancija ne velja za kakršno koli postransko ali naključno škodo ter lom ali za kakršno  

koli škodo, ki jo povzročijo: prevoz, spuščanje, nepravilna sestava, neustrezna podlaga, 

poskus ugasnitve ognja v BGE, na kakršen koli način, ki ga ni odobril Big Green Egg, 

neupoštevanje navodila za postavitev na negorljivo površino pod bazo; komercialne 

uporabe, spremembe, predelave, malomarnosti, zlorabe, nepravilne nege, cestne 

nevarnosti, običajne in razumne obrabe ali naravne nesreče. Garancija ne velja za 

praske, zareze in manjše kozmetične razpoke na zunanji glazuri, ki ne vplivajo na 

delovanje BGE. 

 

Big Green Egg® žarov in sorodnih izdelkov, kupljenih od nepooblaščenih trgovcev in  

nepooblaščenih tretjih oseb ali v nedovoljenih prodajnih kanalih niso zajeti v določbah o 

garanciji. 

 

Opomba: V primeru. ko potrošnik kupi izdelek od nepooblaščenega vira, tudi v primeru, 

da delujejo kot zakonita pravna oseba in nudijo izdelek v zaprti škatli z garancijo (s 

praznimi garncijami, vendar je nepooblaščen prodajalec), kupujejo po pravni definiciji 

uporabljeni izdelek. Ko nekdo kupi od nepooblaščenega prodajalca ali prodajalca ali 

nepooblaščenega spletnega prodajalca, skoraj vedno kupujejo izdelke brez garancije  

proizvajalca ne glede na kakršne koli izjave ali trditve, ki jih daje prodajalec. To je 

objavljena politika mnogih blagovnih znamk in podjetij, ne samo BGE. 

 

8. DATUM GARANCIJE: Garancija začne teči, ko ste Big Green Egg® kupili pri 

pooblaščenem prodajalcu registriranem na BigGreenEgg, kot prvotni kupec ali lastnik, kot 

je določeno v tej garanciji. Če ne morete prijaviti svoj BGE, na spletni strani, lahko 

pooblaščenem prodajalcu predložite izpolnjen obrazec in ga bo poslal po elektronski pošti 

na BGE. Veljavno potrdilo o prejemu nakupa pri pooblaščenem prodajalcu se bo moralo 

dodati k uveljavljanju garancije. 

 

9. KRITJE V OKVIRU GARANCIJE: Originalni sestavini deli BGE za katere se ugotovi, 

da imajo napake v materialu ali izdelavi in, da so zajete v veljavni in registrirani 

garanciji, se bodo zamenjal ali popravili po lastni presoji BGE brez stroškov za upravičen 

del ali sestavino, v skladu z določili in pogoji te garancije. 

 

10. POSTOPEK REKLAMACIJE: Za uveljavljanje garancije, se obrnite na pooblaščenega 

prodajalca, od katerega je bil izdelek kupljen. 

 

Za EGG-a, kupljenega v državah zunaj Evrope, se odškodninski zahtevki obravnavajo s 

strani pooblaščenega prodajalca ali distributerja v državi nakupa. Informacije se nanašajo na 

mednarodnem odseku na spletni strani Big Green Egg na BigGreenEgg.com, kjer je 

potrebno poiskati pooblaščenega mednarodnega Big Green Egg distributerja v regiji nakupa. 

Garancijski zahtevki morajo biti preko pooblaščenega trgovca ali distributerja v prvotni državi 

nakupa. Nikoli Ne dostavljajte ali pošiljajte po pošti kakršnekoli komponente za 



reklamacijo, preden se obrnete na pooblaščenega prodajalca ali distributerja, saj v 

nekaterih primerih morda ne bo potrebno vrniti garancijskega izdelka. 

 

11. INFORMACIJE, POTREBNE ZA ZAHTEVEK: Račun o nakupu prikazuje datum 

nakupa in ime pooblaščenega prodajalca, od katerega je bil izdelek kupljen. 

Garancijskem zahtevku je potrebno priložiti natančen opis težave ali poškodovanega 

dela. Za Garancijske namene je kupec oseba, katere ime je napisano na računu ob 

nakupu in, ki je registriran kot je zahtevano. 

 

12. POŠILJANJE IN DOSTAVA: Big Green Egg ne odgovarja za dostavo, stroške 

dostave, delo, stroške pakiranja, izvozne/uvozne dajatve, DDV ali obračuna davkov, ki 

izhajajo iz katerega koli uveljavljanja garancije, servisa, popravila ali vračila, razen s 

pisnim dovoljenjem Big Green Egg. 

 

13. RAZVELJAVITEV GARANCIJE: zaradi nepooblaščene spremembe ali menjave 

pomeni izgubo garancije. To vključuje vrtanje lukenj ali manipuliranju z vsmi deli, z 

uporabo katerih koli delov v notranjosti BGE razen avtentičnih sestavnih delov BGE; ali 

uporabo notranjih sestavnih delov v kakršen koli namen, razen kot je bilo predvideno s 

strani proizvajalca. Spreminjanje ali zamenjava vseh notranjih sestavnih delov, vključno 

ognjene rešetke in ognjenega obroča pomeni razveljavitev garancije in BGE izrecno 

zavrača vsako odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno, naključno ali 

posledično škodo, ki bi lahko nastali v tem primeru. Uporaba lažje vnetljivih tekočin ali 

katerih koli vnetljivih zmesi v BGE pomeni izgubo garancije. Ta praksa je nevarna in 

lahko povzroči poškodbe. Prosimo poglejte „Nasveti za varnost na 

www.BigGreenEgg.EU“. 

 

14. ZAMUDA ALI NEIZPOLNJEVANJE: Big Green Egg ni odgovoren za zamude ali 

neizpolnjevanja obveznosti pri opravljanju Big Green Egg v okviru garancije, ki je 

povzročena izven nadzora Big Green Egg, vključno brez omejitve pri naravnih 

katastrofah, vojni, vladnih omejitev ali stavkah, požaru, poplavi, prometnih zamudah ali 

pri zmanjšani dobavi materialov. 

 

15. OMEJITVE: Omejena garancija ni prenosljiva. Ni drugih garancij, posebnih ali vštetih, 

razen kot je izrecno navedeno v tej garanciji, ali kot je lahko določeno na podlagi zakonske 

pravice, ki se razlikuje od države do države. Big Green Egg ne dovoli kateri koli osebi ali 

predstavniku, da ne prevzema nobene obveznosti za Big Green Egg ali obveznosti v zvezi 

s prodajo Big Green Egg izdelkov. Garancija, pisno, ustno, eksplicitne ali implicitne, se ne 

razširi na osebe, ki pridobijo izdelek iz katerega koli drugega vira kot je Big Green Egg 

oziroma pri pooblaščenem Big Green Egg distributerju ali prodajalcu ali prek pooblaščene 

promocije Big Green Egg. 

 

Nakup in / ali prevzem katerega koli izdelka od Big Green Egg nepooblaščenega trgovca 

ali spletnih prodajalcev nima garancije povezane s tem izdelkom. Big Green Egg izdelki 

se ne prodajajo po diskontnih trgovinskih verigah, s  klubskimi popusti, spletnih 

trgovinah ali e-poslovanjem in vsak izdelek kupljen od kakršnega koli takega 

nepooblaščenega prodajalca, ni vključen v garancijo. 

Pooblaščeni trgovci se lahko preverijo na spletni strani BigGreenEgg.eu. 

 



16. OBVEZNOSTI BIG GREEN EGG: popravilo ali zamenjava delov na način in za 

obdobje, določeno v tej prilogi predstavlja izpolnjevanje vseh obveznosti garancije in/ali 

katere koli neposredne in izvedene obveznosti Big Green Egg. Kupčevo edino pravno 

sredstvo za kršitve te garancije ali katere koli druge implicitne garancije je omejeno, kot 

je opisano v tem dokumentu do zamenjave ali popravil komponent poslanih kupcu na 

stroške kupca.. 

 

17. OMEJITVE: V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKON, VSE ZAKONITO IZRAŽENE 

ALI NAKAZANE GARANCIJE, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN    

USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NE TRAJAJO DLJE KOT JE TA GARANCIJA.       

ODGOVORNOST ZA NAKLJUČNE IN POSLEDIČNE POŠKODBE SO IZKLJUČENE. 

 

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, zato 

zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo za vas. 

 

18. REGISTRACIJA GARANCIJE: Registracija garancije je na voljo na 

www.BigGreenEgg.eu. Če napačno registrirate izdelek na BigGreenEgg.eu ali registrirate 

vaš nakup z drugimi sredstvi, ki jih daje na voljo Big Green Egg, izniči garancijo. Če 

potrebujete natisnjen obrazec na mail, prosimo kontaktirajte pooblaščenega prodajalca 

ali distributerja. Za jamstvo, kakor je navedeno v tem dokumentu vsebujejo vse vaše 

posebne pravne pravice v skladu z Big Green Egg omejeni doživljenski garanciji. Vendar 

pa lahko vsebujejo tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države. 

 

19. NASLOVI: Naslovi uporabljeni v tej garanciji, so le zaradi preglednosti in ne smejo 

vplivati na pogoje garancije. 

 


