Prestige, Rogue, Mirage, LEX, LE, Triumph-sarja takuuohjelma
NAPOLEON takaa uuden NAPOLEON‐kaasugrillisi seuraavat materiaalit ja työnlaadun vikojen osalta
ostopäivästä lähtien seuraavasti:
Aluminivaluosat / ruostumaton teräs pohja
Ruostumaton teräs kupu
Posliiniemaloitu kupu
Ruostumaton teräs paistopinnat
Ruostumaton teräs putkipolttimet
Ruostumaton teräs lämmöntasauslevyt
Posliiniemaloidut valurautaiset paistopinnat
Ruostumaton teräs infrapunatakapoltin
Keraaminen infrapuna takapoltin (ei koske kehystä)
Keraaminen infrapuna tai sivupoltin (ei koske kehystä)
Kaikki muut osat

20 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
10 vuotta plus5
5 vuotta plus5
5 vuotta plus5
5 vuotta
3 vuotta
2 vuotta
2 vuotta

tarkoittaa takuun päättymisen jälkeistä aikaa jolloin takaamme, että varaosat löytyvät NAPOLEON
kaasugrillin omistajalle 5 vuoden ajan takuun päättymisen jälkeen 50 % alennuksella svh hinnasta.

plus5

TAKUUOHJELMAN EHDOT JA RAJOITUKSET
NAPOLEON takuuohjelma kattaa tuotantoviat alkuperäiselle ostajalle edellyttäen, että tuote on ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä seuraavin ehdoin ja rajoituksin:
Takuuohjelma ei ole siirrettävissä grillin seuraavalle omistajalle
Grillin saa asentaa vain asiantunteva henkilö sen jälkeen, kun hän on tutustunut käyttöohjeen osioon sytytysohjeet ja noudattaen
kaikkia kansallisia rakennus‐ ja paloturvallisuusohjeita.
Takuu ei kata vahinkoja jotka johtuvat grillin käyttövirheestä, huollon puutteesta, rasvapalosta, vaarallisesta ympäristöstä,
onnettomuudesta, luvattomista muutoksista, ohjeen vastaisesta käytöstä, luvattomista osista, huolimattomuudesta ja muiden
tuottajien osien käyttämisestä.
Takuu ei kata muovisien osien värimuutoksia kemiallisia puhdistusaineita käytettäessä tai UV‐säteille altistumisesta johtuvia
kulumia tai vahinkoja.
Rajoitettu takuuohjelma ei myöskään kata naarmuja, painautumia, maalattuja tai pinnoitettuja pintoja, korroosiota tai lämmön
aiheuttamaa värimuutosta, hankausaineiden tai syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä johtuvia vikoja, emaloidun pinnan
hilseilyä eikä asennustarvikkeita.
Mikäli tuotevirhe estää grillin käytön (läpiruostuminen tai läpipalaminen) grillin takuun voimassa oloaikana, vaihto‐osa toimitetaan.
Vain ensimmäisen takuuvuoden aikana viallinen osa vaihdetaan uuteen, mikäli vika on osan materiaalissa tai valmistuksessa ja
tuotetta on käytetty ohjeen mukaisesti normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Napoleon ei vastaa takuuosan vaihtoon liittyvistä asennus, lähetys, tullaus tai työkuluista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.
Napoleonin rajoitettu takuuohjelma on voimassa tässä kuvatuin ehdoin eikä se kata missään tapauksessa muita kuluja jotka
johtuvat epäsuorista tai sattumanvaraisista tapahtumista.
Tässä kappaleessa kuvatut ehdot määrittävät NAPOLEONIN vastuut koskien Napoleon kaasugrillejä ja kaikki muut takuut koskien
grillien osia, lisätarvikkeita jäävät takuun ulkopuolelle.
Napoleon ei valtuuta kolmatta osapuolta antamaan lisävastuita puolestaan liittyen grillien myyntiin.
Napoleon ei vastaa seuraavista vahingoista: grillin liika kuumeneminen johtuen ilmastollisista olosuhteista tai ilmanvaihdon
puuttumisesta, rakeista, kovasta tuulesta, kovakouraisesta käsittelystä, hankaavista puhdistusaineista tai kemikaaleista
aiheutuneita vahinkoja.
Kopio ostokuitista sekä grillin malli‐ ja sarjanumero on esitettävä takuupyynnön yhteydessä.
Napoleon varaa oikeuden grillin tai sen osan tutkimiseen takuun myöntämiseksi.
Napoleon ei vastaa kuljetus, tullaus tai työkustannuksista takuuosan osalta.

KAASUVALO OY
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Hiiligrillit (NK22CK-C, NK22-CK-L, PRO22K-LEG, PRO605 hiiligrilli) takuuohjelma
NAPOLEON takaa uuden NAPOLEON‐kaasugrillisi seuraavat materiaalit ja työnlaadun vikojen osalta
ostopäivästä lähtien seuraavasti:
Posliiniemaloitu kupu ja hiilimalja
Muoviset kahvat
Posliiniemaloidut valurautaiset paistopinnat
Lankaritilä paistopinta
Lankaritilä hiiliritilä
Kaikki muut osat

20 vuotta
10 vuotta
5 vuotta plus5
2 vuotta
2 vuotta
2 vuotta

tarkoittaa takuun päättymisen jälkeistä aikaa jolloin takaamme, että varaosat löytyvät NAPOLEON
kaasugrillin omistajalle 5 vuoden ajan takuun päättymisen jälkeen 50 % alennuksella svh hinnasta.
plus5

TAKUUOHJELMAN EHDOT JA RAJOITUKSET
NAPOLEON takuuohjelma kattaa tuotantoviat alkuperäiselle ostajalle edellyttäen, että tuote on ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä seuraavin ehdoin ja rajoituksin:
Takuuohjelma ei ole siirrettävissä grillin seuraavalle omistajalle
Grillin saa asentaa vain asiantunteva henkilö sen jälkeen, kun hän on tutustunut käyttöohjeen osioon sytytysohjeet ja noudattaen
kaikkia kansallisia rakennus‐ ja paloturvallisuusohjeita.
Takuu ei kata vahinkoja jotka johtuvat grillin käyttövirheestä, huollon puutteesta, rasvapalosta, vaarallisesta ympäristöstä,
onnettomuudesta, luvattomista muutoksista, ohjeen vastaisesta käytöstä, luvattomista osista, huolimattomuudesta ja muiden
tuottajien osien käyttämisestä.
Takuu ei kata muovisien osien värimuutoksia kemiallisia puhdistusaineita käytettäessä tai UV‐säteille altistumisesta johtuvia
kulumia tai vahinkoja.
Rajoitettu takuuohjelma ei myöskään kata naarmuja, painautumia, maalattuja tai pinnoitettuja pintoja, korroosiota tai lämmön
aiheuttamaa värimuutosta, hankausaineiden tai syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä johtuvia vikoja, emaloidun pinnan
hilseilyä eikä asennustarvikkeita.
Mikäli tuotevirhe estää grillin käytön (läpiruostuminen tai läpipalaminen) grillin takuun voimassa oloaikana, vaihto‐osa toimitetaan.
Vain ensimmäisen takuuvuoden aikana viallinen osa vaihdetaan uuteen, mikäli vika on osan materiaalissa tai valmistuksessa ja
tuotetta on käytetty ohjeen mukaisesti normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Napoleon ei vastaa takuuosan vaihtoon liittyvistä asennus, lähetys, tullaus tai työkuluista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.
Napoleonin rajoitettu takuuohjelma on voimassa tässä kuvatuin ehdoin eikä se kata missään tapauksessa muita kuluja jotka
johtuvat epäsuorista tai sattumanvaraisista tapahtumista.
Tässä kappaleessa kuvatut ehdot määrittävät NAPOLEONIN vastuut koskien Napoleon kaasugrillejä ja kaikki muut takuut koskien
grillien osia, lisätarvikkeita jäävät takuun ulkopuolelle.
Napoleon ei valtuuta kolmatta osapuolta antamaan lisävastuita puolestaan liittyen grillien myyntiin.
Napoleon ei vastaa seuraavista vahingoista: grillin liika kuumeneminen johtuen ilmastollisista olosuhteista tai ilmanvaihdon
puuttumisesta, rakeista, kovasta tuulesta, kovakouraisesta käsittelystä, hankaavista puhdistusaineista tai kemikaaleista
aiheutuneita vahinkoja.
Kopio ostokuitista sekä grillin malli‐ ja sarjanumero on esitettävä takuupyynnön yhteydessä.
Napoleon varaa oikeuden grillin tai sen osan tutkimiseen takuun myöntämiseksi.
Napoleon ei vastaa kuljetus, tullaus tai työkustannuksista takuuosan osalta.
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TQ285 / PRO285-sarja takuuohjelma
NAPOLEON takaa uuden NAPOLEON‐kaasugrillisi seuraavat materiaalit ja työnlaadun vikojen osalta
ostopäivästä lähtien seuraavasti:
Kuvun rakenne
Grillipesän valu
Ruostumaton teräs putkipolttimet
Posliiniemaloidut valurautaiset paistopinnat
Muoviosat
Kaikki muut osat

5 vuotta plus5
5 vuotta plus5
5 vuotta plus5
5 vuotta plus5
5 vuotta
2 vuotta

tarkoittaa takuun päättymisen jälkeistä aikaa jolloin takaamme, että varaosat löytyvät NAPOLEON
kaasugrillin omistajalle 5 vuoden ajan takuun päättymisen jälkeen 50 % alennuksella svh hinnasta.

plus5

TAKUUOHJELMAN EHDOT JA RAJOITUKSET
NAPOLEON takuuohjelma kattaa tuotantoviat alkuperäiselle ostajalle edellyttäen, että tuote on ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä seuraavin ehdoin ja rajoituksin:
Takuuohjelma ei ole siirrettävissä grillin seuraavalle omistajalle
Grillin saa asentaa vain asiantunteva henkilö sen jälkeen, kun hän on tutustunut käyttöohjeen osioon sytytysohjeet ja noudattaen
kaikkia kansallisia rakennus‐ ja paloturvallisuusohjeita.
Takuu ei kata vahinkoja jotka johtuvat grillin käyttövirheestä, huollon puutteesta, rasvapalosta, vaarallisesta ympäristöstä,
onnettomuudesta, luvattomista muutoksista, ohjeen vastaisesta käytöstä, luvattomista osista, huolimattomuudesta ja muiden
tuottajien osien käyttämisestä.
Takuu ei kata muovisien osien värimuutoksia kemiallisia puhdistusaineita käytettäessä tai UV‐säteille altistumisesta johtuvia
kulumia tai vahinkoja.
Rajoitettu takuuohjelma ei myöskään kata naarmuja, painautumia, maalattuja tai pinnoitettuja pintoja, korroosiota tai lämmön
aiheuttamaa värimuutosta, hankausaineiden tai syövyttävien puhdistusaineiden käytöstä johtuvia vikoja, emaloidun pinnan
hilseilyä eikä asennustarvikkeita.
Mikäli tuotevirhe estää grillin käytön (läpiruostuminen tai läpipalaminen) grillin takuun voimassa oloaikana, vaihto‐osa toimitetaan.
Vain ensimmäisen takuuvuoden aikana viallinen osa vaihdetaan uuteen, mikäli vika on osan materiaalissa tai valmistuksessa ja
tuotetta on käytetty ohjeen mukaisesti normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Napoleon ei vastaa takuuosan vaihtoon liittyvistä asennus, lähetys, tullaus tai työkuluista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.
Napoleonin rajoitettu takuuohjelma on voimassa tässä kuvatuin ehdoin eikä se kata missään tapauksessa muita kuluja jotka
johtuvat epäsuorista tai sattumanvaraisista tapahtumista.
Tässä kappaleessa kuvatut ehdot määrittävät NAPOLEONIN vastuut koskien Napoleon kaasugrillejä ja kaikki muut takuut koskien
grillien osia, lisätarvikkeita jäävät takuun ulkopuolelle.
Napoleon ei valtuuta kolmatta osapuolta antamaan lisävastuita puolestaan liittyen grillien myyntiin.
Napoleon ei vastaa seuraavista vahingoista: grillin liika kuumeneminen johtuen ilmastollisista olosuhteista tai ilmanvaihdon
puuttumisesta, rakeista, kovasta tuulesta, kovakouraisesta käsittelystä, hankaavista puhdistusaineista tai kemikaaleista
aiheutuneita vahinkoja.
Kopio ostokuitista sekä grillin malli‐ ja sarjanumero on esitettävä takuupyynnön yhteydessä.
Napoleon varaa oikeuden grillin tai sen osan tutkimiseen takuun myöntämiseksi.
Napoleon ei vastaa kuljetus, tullaus tai työkustannuksista takuuosan osalta.
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