Termet dhe kushtet e garancisë së kufizuar të jetëgjatësisë së skarës vezë e madhe e
gjelbër (Big Green Egg)
1. SKARA VEZË E MADHE E GJELBËR: Çdo model i vezës së madhe të gjelbër (Big
Green Egg®) ka një garanci të kufizuar të jetëgjatësisë për materialet dhe prodhimin në
të gjithë përbërësit nga qeramika (duke përfshirë bazën qeramike, kupolën me oxhak,
kapakun e sipërm, arkën e zjarrit dhe rrethin e zjarrit) për blerësin ose pronarin origjinal i
cili e ka blerë produktin nga një tregtar i autorizuar dhe ka regjistruar garancinë e tij / saj
sipas nevojës. Kjo garanci është e vlefshme për aq kohë sa blerësi origjinal zotëron
skarën vezë ose përbërësin me kapak, përveç përbërësve të tjerë nga qeramika, metali
dhe druri të cilat mbulohen siç shpjegohet më poshtë. Pa e zvogëluar vlerën e tyre, kjo
garanci plotëson të drejtat e tjera ligjore që ju mund t'i gëzoni.
2. AKSESORËT NGA QERAMIKA: Marka e skarës vezë e madhe e gjelbër e
ConvEGGtor dhe pllakat nga qeramika për pjekje/pica kanë një garanci të kufizuar prej tre
(3) viteve për blerësin origjinal. Këto përbërës nga qeramika nuk mbulohen në rast të
thyerjes si pasojë e rënies ose shpërdorimit.
3. PËRBËRËSIT NGA METALI: Përbërësit nga metali, çeliku inox dhe hekuri prej gize
të skarës vezë (duke përfshirë shiritat metalik, mekanizmin e varjes, kapakun metalik
me dy funksione, rrjetin e gatimit, skarën për zjarrin dhe derën për tërheqje) kanë një
garanci të kufizuar prej pesë (5) viteve për blerësin origjinal.
Skara vezë e madhe është e përbërë nga materialet që i rezistojnë ndryshkut dhe nga
ngjyrat që i rezistojnë temperaturës së lartë mbi sipërfaqen metalike. Megjithatë,
materialet metalike dhe shtresat mbrojtëse mund të dëmtohen nga gërvishtjet e
ndryshme të sipërfaqes ose ekspozimit ndaj substancave dhe kushteve që nuk mund t'i
rezistoj skara vezë. Ndër të tjera, klori, tymi industrial, kimikatet, plehrat, lagështia e
madhe, pesticidet e lëndinës dhe kripërat janë disa nga substancat të cilat mund t'i
shkaktojnë ndryshk ngjyrës dhe shkëlqimit në shtresat metalike. Për këto arsye, garancia
për përbërësit nga metali, çeliku inox dhe hekuri nuk e mbulon me garanci NDRYSHKUN,
OKSIDIMIN, HUMBJEN E NGJYRËS ose NJOLLAT tjera përveç nëse kjo rezulton
gjithashtu me humbjen e integritetit strukturor ose mosfunksionimit të këtyre
përbërësve të skarës vezë.
4. PËRBËRËSIT NGA DRURI: Gjësendet nga druri, duke përfshirë pjesën ndihmëse të
skarës vezë dhe tavolinat e skarës vezë, kanë një garanci të kufizuar prej një (1) viti
për blerësin origjinal. Produktet e drurit nuk kanë garanci si pasojë e klimës normale
ose të çarave, përveç nëse ka dëmtime në integritetin strukturor.
SHËNIM: Mos e vendosni skarën vezë drejtpërdrejtë në ose afër një sipërfaqeje me
zjarr, kuvertë, tavolinë ose ndonjë mbështetëse tjetër pa përdorimin e strukturës
metalike ose strukturës metalike të tavolinës të dedikuar për skarën vezë ose pa
përdorur pengesën tjetër kundër zjarrit siç është guri 5cm i trashë i betonit nën SKARËN
VEZË, pasi kjo do ta anulojë garancinë dhe kompania e skarës vezë shprehimisht nuk
pranon asnjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor ose
pasues që mund të rezultojë. Ju lutemi shihni 'Këshillat e sigurisë’.
5. MATËSI I TEMPERATURËS DHE RONDELA: Rondelat dhe matësi i temperaturës
kanë një (1) vit garanci të kufizuar për blerësin origjinal.

6. TË NDRYSHME: Përbërësit dhe aksesorët tjerë të skarës vezë të blera nga një tregtar
i autorizuar i skarës vezë mund të ketë garancione të ndryshme - luteni të kontrolloni
artikullin specifik për detaje.
7. ÇFARË NUK MBULOHET ME GARANCI: Këto garanci bazohen në përdorimin
normal dhe të arsyeshëm të banimit dhe në shërbimin e duhur të SKARËS VEZË.
Përdorimet komerciale dhe aplikacionet përkatëse kanë një garanci të kufizuar (1)
vjeçare. Garancia nuk zbatohet për ndonjë dëmtim ose thyerje të rastësishme ose
aksidentale, ose për çdo dëmtim të shkaktuar nga transportimi; rënia; montimi i
gabuar; mbështetja në mënyrë jo të duhur; duke u përpjekur të pezullojë SKARËN
VEZË me çdo mjet tjetër përveç strukturës së dakorduar të skarës vezë ose sipërfaqes
së ngurtë, jo të ndezshme nën bazë; përdorimi komercial; modifikimet; ndryshimet;
neglizhenca; abuzimi; kujdesi / mirëmbajtja jo e duhur; rreziqet në rrugë; vjetërsia dhe
shqyerja normale dhe e arsyeshme; ose fatkeqësitë natyrore. Mbulueshmëria me
garanci nuk vazhdon për gërvishtjet, shtypjet, copëzat, shqyerjet, dukjet ose çarjet e
vogla kozmetike të lustrës së jashtme që nuk ndikojnë në performancën e SKARËS
VEZË.
Skara vezë dhe produktet përkatëse të blera nga tregtarët e paautorizuar ose përmes
kanaleve të paautorizuara të shitjes me pakicë ose palëve të treta të paautorizuara
nuk mbulohen sipas dispozitave të garancisë.
Ju lutemi vini re: Nëse një konsumator blen nga një burim i paautorizuar, qoftë edhe
nëse ai vepron si biznes legjitim që ofron produkte në kutitë e mbyllura me kartela garancie
bosh (por është një rishitës i paautorizuar), ata blejnë, sipas përkufizimit ligjor, produktet e
përdorura. Nëse dikush blen nga një rishitës i paautorizuar ose shitës me pakicë, ose nga
ndonjë rishitës online i paautorizuar, ata pothuajse gjithmonë blejnë artikuj pa garancitë e
prodhuesit, pavarësisht nga ndonjë deklaratë apo pretendim i bërë nga shitësi. Kjo është
politika e pubilkuar e shumë markave dhe kompanive, jo vetëm e kompanisë së skarës
vezë.
8. DATA E MBULUESHMËRISË ME GARANCI: Mbulueshmëria me garanci fillon kur
SKARA VEZË e blerë nga një tregtar i autorizuar regjistrohet në biggreenegg.eu nga
blerësi ose pronari origjinal siç kërkohet në këtë garanci. Nëse nuk jeni në gjendje të
regjistroheni SKARËN tuaj VEZË në faqen e internetit, tregtari i autorizuar mund t'ju
ofrojë një formular për ta plotësuar dhe ta dërgoni në adresën e Skarës Vezë. Do të
kërkohet një dëshmi e vlefshme e blerjes nga tregtari i autorizuar për ta bërë kërkesën
për garanci.
9. MBULUESHMËRIA SIPAS GARANCISË: Përbërësit origjinal të Skarës Vezë që
zbulohen se kanë defekte në materiale ose në prodhimin e saj, dhe që mbulohen me
garanci të vlefshme dhe të regjistruar, do të zëvendësohen ose riparohen nga vetë
kompania e skarës vezë pa kosto për artikullin ose përbërësin e garantuar, në përputhje
me termet dhe kushtet e kësaj garancie.
10. PROCEDURA E KËRKESËS SË GARANCISË: Për mbështetjen rreth garancisë,
kontaktoni tregtarin e autorizuar nga i cili është blerë artikulli.
Për SKARAT VEZË të blera në vende jashtë Evropës, kërkesat e garancisë trajtohen nga
tregtari ose distributori i autorizuar në vendin e blerjes. Ju lutemi referojuni në
seksionin NDËRKOMBËTAR të faqes së internetit të Skarës Vezë në BigGreenEgg.com
për të gjetur shpërndarësin e autorizuar ndërkombëtar të Skarës Vezë në rajonin tuaj
specifik. Kërkesat e garancisë duhet të bëhen nëpërmjet një tregtari ose distributori të
autorizuar brenda vendit origjinal të blerjes. Mos dërgoni ndonjë komponentë për
kërkesën e garancisë përpara se të kontaktoni tregtarin ose distributorin e autorizuar,

pasi që në disa raste mund të mos jetë e nevojshme të ktheni pjesën e garantuar.
11. INFORMACIONET E KËRKUARA PËR KËRKESËN: Fatura e blerjes që tregon
datën e blerjes dhe emrin e tregtarit të autorizuar nga i cili është blerë SKARA VEZË
ose produkti i Skarës Vezë duhet të sigurohet me çdo kërkesë garancie, së bashku me
një përshkrim të saktë të problemit ose pjesës së dëmtuar. Për qëllime të garancisë,
blerësi origjinal është personi emri i të cilit shfaqet në faturën e blerjes dhe i cili e ka
regjistruar garancinë e tyre të Skarës Vezë sipas kërkesës.
12. TRANSPORTI DHE DËRGESA: Kompania e skarës vezë nuk është përgjegjëse për
transportin, pagesat e dërgesës, punën, kostot e paketimit, doganën për
eksportin/importin, TVSH-në ose çdo taksë të vjelur që rezulton nga çdo kërkesë për
garanci, shërbim, riparim ose kthim, përveç nëse autorizohet me shkrim nga kompania
e Skarës Vezë.
13. ANULIMI I GARANCISË: Çdo modifikim ose ndryshim i paautorizuar i SKARËS
VEZË do ta anulojë garancinë. Kjo përfshin vrimat nga shpimi ose ndryshimet e pjesëve
të saj; duke përdorur çfarëdo pjese brenda Skarës Vezë, përveç pjesëve përbërëse
autentikë të kompanisë së Skarës Vezë; ose duke përdorur ndonjë përbërës të
brendshëm në ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të synuara nga prodhuesi. Modifikimi
ose zëvendësimi i çdo përbërësi të brendshëm, duke përfshirë skarën për zjarrin dhe
rrethin e zjarrit, do ta anulojë garancinë dhe kompania e Skarës Vezë shprehimisht nuk
pranon asnjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor ose
pasues që mund të rezultojë. Derdhja e lëngjeve më të lehta ose ndonjë përzierje e
ndezshme mbi ose në Skarën Vezë do ta anulojë garancinë. Kjo praktikë është e
rrezikshme dhe mund të rezultojë në dëmtime ose lëndime personale. luteni të vizitoni
‘Këshillat e sigurisë’ në BigGreenEgg.eu.
14. VONESA OSE PAKUJDESIA: Kompania e Skarës Vezë nuk është përgjegjëse për
ndonjë vonesë ose pakujdesi në performancën e kompanisë së Skarës Vezë sipas
garancisë të shkaktuar nga ndonjë ngjarje apo pasiguri jashtë kontrollit të
kompanisë së Skarës Vezë, duke përfshirë, pa kufizime, aktet madhore, luftën,
kufizime ose pengesat qeveritare, grevat, zjarrin, përmbytjet, vonesat e transportit
ose furnizimi i reduktuar i materialeve.
15. KUFIZIMET: Kjo garanci e kufizuar është jo e transferueshme. Nuk ka garanci të
tjera, të shprehura ose të nënkuptuara, me përjashtim të rasteve të shprehura në këtë
garanci ose siç parashikohet me të drejta ligjore të cilat ndryshojnë nga shteti në shtet
dhe nga një vend në tjetrin. Kompania e Skarës Vezë nuk autorizon asnjë person ose
përfaqësues të bëjë ose të supozon çfarëdo obligimi ose detyrimi për Skarën Vezë në
lidhje me shitjen e ndonjë Skare Vezë apo produkti të Skarës Vezë. Garancitë, qoftë të
shkruara, verbale, të shprehura apo të nënkuptuara, nuk u vazhdohen personave që
marrin produktin nga ndonjë burim tjetër përveç nga kompania e Skarës Vezë ose nga
ndonjë shpërndarës ose tregtar i autorizuar i kompanisë që prodhon Skarën Vezë ose
përmes ndonjë reklame të autorizuar të kompanisë së Skarës Vezë.
Blerja dhe / ose pranimi i dërgesës së ndonjë produkti të kompanisë së Skarës Vezë nga
tregtarët e paautorizuar ose Rishitësit në internet do ta anulojë garancinë që lidhet me
atë produkt. Skara vezë nuk shitet në dyqanet me zbritje, zinxhirët e dyqaneve me
zbritje, në dyqanet në internet ose e-tregtia dhe çdo produkt i blerë nga ndonjë shitës i
tillë me pakicë nuk mbulohet me garanci. Tregtarët e autorizuar mund të verifikohen në
faqen e internetit të BigGreenEgg.eu.
16. DETYRIMET E KOMPANISË SË SKARËS VEZË: Riparimi ose zëvendësimi i pjesëve
në mënyrën dhe periudhën kohore të përcaktuar më poshtë do të përbëjnë përmbushjen

e të gjitha detyrimeve të garancisë dhe / ose detyrimeve të drejtpërdrejta dhe derivativë
të Skarës Vezë. Mjetet ekskluzive të një blerësi për çdo shkelje të kësaj garancie ose
ndonjë garancie tjetër të nënkuptuar kufizohen siç është përshkruar këtu për
zëvendësimin ose riparimin e përbërësit, dërguar blerësit me shpenzimet e blerësit.
17. KUFIZIMET: NË SHKALLËN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI, TË GJITHA
GARANCITË, LIGJORE, TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË
GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË PËR
NJË QËLLIM TË CAKTUAR, NUK E TEJKALOJNË KËTË GARANCI. PËRGJEGJËSIA PËR
DËMTIMET E RASTIT, TË VEÇANTA DHE PASUESE PËRJASHTOHET.
Disa shtete dhe / ose vende nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve të
rastit ose pasuese, kështu që kufizimet ose përjashtimet e mësipërme mund të mos
zbatohen për ju.
18. REGJISTRIMI I GARANCISË: Regjistrimi i garancisë është në dispozicion në
BigGreenEgg.eu. Mos regjistrimi i Skarës Vezë në BigGreenEgg.eu ose regjistrimi i
blerjes suaj me mjete të tjera që mund të vihen në dispozicion nga kompania e Skarës
Vezë, do ta zhvlerëson garancinë tuaj. Nëse keni nevojë për formën e printuar për të
dërguar me postë, ju lutem kontaktoni tregtarin ose distributorin e autorizuar.
Garancitë siç janë specifikuar këtu përmbajnë të gjitha të drejtat tuaja specifike ligjore
sipas garancisë së kufizuar të jetëgjatësisë së Skarës Vezë. Megjithatë, ju mund të
gëzoni të drejta të tjera që ndryshojnë nga shteti në shtet dhe nga një vend në tjetrin.
19. TITUJT: Titujt e përdorur në këtë garanci shërbejnë vetëm si mjet lehtësues, dhe
nuk do t’i ndryshojnë dispozitat e garancisë.

