
 

 

Kamado Chef garanciális feltételek 

  

A Kamado Chef kerámia grillek és smokerek korlátozott élettartam garancia érvényességi ideje és feltételei 

1. KAMADO CHEF: Minden egyes, a Spatrend Kft. által forgalmazott Kamado Chef® modellre korlátozott élettartam garanciát 
vállal a forgalmazó, a kerámia részek (kerámi alap, kerámia felső test) anyagára és összeillesztésére vonatkozóan. A garanciát 
minden vásárló érvényesíteni tudja, aki a vásárlását számlával igazolni tudja. A jótállás mindaddig érvényes, ameddig az első 
vásárló birtokában van a Kamado Chef grill. A jótállás a fentebb felsorolt alkotóelemekre érvényes, kivéve a lejjebb tárgyalt 
kerámia, fém és fa elemek. Ez a jótállás a hatályos jogszabályok kiegészítéseképpen szolgál. 

2. KERÁMIA KIEGÉSZÍTŐK: Az alaptartozék tűztér és a tűzgyűrű, illetve kerámia hőterelők esetében, korlátozott két (2) éves 
jótállást érvényesíthet az eredeti tulajdonos. A jótállás nem érvényesíthető, amennyiben a kiegészítő véletlen baleset vagy 
szándékos rongálás miatt sérült meg. A jótállás feltétele a rendeltetés szerű használat. 

3. FÉM ELEMEK: A Kamado Chef fém, rozsdamentes acél és öntöttvas elemeire (úgy mint fém pántok, zsanérok, sütőrács, 
szellőzőrostély és szellőzőnyílás) korlátozott két (2) éves garancia érvényesíthető az eredeti tulajdonos által. Az előállítás 
során a gyárban mindent megtesznek, hogy a fém elemek ellenálljanak a rozsdának, a rajtuk használt festék erősen hőálló. 
Mindezek ellenére azonban a fém elemek vagy a rajtuk lévő védőréteg megsérülhet az előre nem látható, felszínüket érő 
erőteljes behatások, az időjárás vagy más körülmények következtében. A klór, ipari gázok, kemikáliák, műtrágya, extrém 
párás levegő, rovarirtószerek, só és más vegyszerek vagy környezeti körülmények károsíthatják a festéket és a védőréteget 
a fém borításokon. Ezen okokból a jótállás nem vonatkozik a fém, rozsdamentes acél és öntött vas elemeken megjelenő 
ROZSDÁRA, OXIDÁCIÓRA, FAKULÁSRA és egyéb RONCSOLÓDÁSOKRA, amennyiben azok nem egy, a gyártás során felmerülő 
hiányosság vagy a felhasznált anyagok minősége miatt következett be. 

4. FA ELEMEK: A fa elemekre (úgy mint a fa oldal polcok) korlátozott egy (1) éves garancia érvényesíthető az eredeti 
tulajdonos által. A garancia nem vonatkozik a használatból fakadó normális mértékű elhasználódásra vagy sérülésekre, 
kivéve, ha az az elem szerkezeti gyengesége miatt következett be. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a Kamado Chef grillt közvetlenül gyúlékony felületre, asztalra és egyéb tárolóra, vagy annak 
közvetlen közelébe, a fém bölcső nélkül. Használható más tűzálló aljzat, például egy 5 cm vastagságú burkolókő is. Ennek 
hiányában a jótállás érvényét veszti, a gyártó és a forgalmazó pedig automatikusan elhárít minden felelősséget bármely 
közvetett vagy közvetlen módon bekövetkező balesettel és következménnyel kapcsolatban.  

5. HŐMÉRŐ ÉS TÖMÍTŐSZALAG: A tömítésekre és a hőmérőre korlátozott egy (1) év garanciát. érvényesíthet az eredeti 
tulajdonos. 

6. A JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN: A jótállás csak normál, rendeltetésszerű, lakossági felhasználás 
mellett bekövetkező hibák esetén érvényes. Üzleti célú felhasználás és ezzel összefüggő alkalmazás esetén a jótállás 
korlátozott egy (1) éves időtartamú. A jótállás nem érvényes, amennyiben a hiba gondatlanság, vagy szándékos károkozás 
miatt következett be, és nem érvényesíthető, amennyiben az a szállítás közben; leejtés miatt áll elő. A jótállás nem érvényes 
továbbá hibás összeszerelés; nem megfelelő alátámasztás, üzleti célú felhasználás; bármilyen módosítás a terméken; a 
termék átalakítása; hanyagság; rongálás; nem megfelelő karbantartás; gondatlan szállítás; a használattal járó normális 
mértékű elhasználódás és rongálódás; vagy természeti katasztrófa következménye miatt.  A jótállás nem érvényesíthető 
karcolásokra, horpadásokra, csorbulásokra, hajszálrepedésekre és egyéb kisebb esztétikai jellegű sérülésekre a külső mázon, 
amelyek nem befolyásolják a Kamado Chef rendeltetés szerű működését. 

7. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK KEZDETE: A jótállás a vásárlást igazoló számla kiállításának dátumával megegyező időben 
lép életbe. 

8. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYES: Az alkotóelemek, amennyiben az anyag minősége vagy a kivitelezés hiányossága miatt sérülnek 
meg és érvényes jótállás vonatkozik rájuk, cserélve vagy javítva lesznek. A hiba elbírálását követően a forgalmazó saját 
hatáskörében dönt a kárpótlás mikéntjéről, majd azt díjtalanul elvégzi az érvényes jótállású terméken vagy elemen a 
jótállásnak megfelelően. 



9. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE: A jótállás igénybevételéhez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval, akitől a 
terméket vásárolta. 

10. A REKLAMÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK: A vásárlást igazoló számlát a vásárlás dátumával és a hivatalos 
forgalmazó nevével, akitől a Kamado Chef grillt vásárolták, minden esetben csatolni kell minden reklamáció mellé, a 
probléma és/vagy a meghibásodott, megsérült elem pontos leírásával. Jótállási ügyekben eredeti vásárlónak az számít, 
akinek a neve szerepel a vásárlást igazoló számlán. 

11. SZÁLLÍTÁS: A Spatrend kft. nem köteles állni a postázási, szállítási, csomagolási költségeket, ki-és beviteli adókat, ÁFÁ-t 
és bármi egyéb adót, ami felmerül a jótállási igény teljesítése során, legyen az pótlás, javítás, csere. 

12. A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZÍTI: A Kamado Chef grill bármilyen jellegű módosítása és átalakítása, amennyiben a 
forgalmaozó által nem engedélyezett, a jótállás azonnali érvénytelenné válásához vezet. Ilyen módosítás és átalakítás 
például: lyuk(ak) fúrása a grillbe; nem eredeti elemek beépítése a grillbe; az elemek más módon történő használata, mint 
azt a forgalmazó meghatározta. Bármely alkotóelem módosítása vagy pótlása, beleértve a tűztér és tűzgyűrű, azonnal 
érvénytelenné teszi a jótállást, és a Spatrend Kft. automatikusan elhárít minden felelősséget bármely közvetett vagy 
közvetlen, véletlen vagy szándékos kár keletkezésével kapcsolatban. Tűzgyújtó folyadékot vagy bármilyen gyúlékony 
keveréket, folyadékot a grillbe önteni tilos, ellenkező esetben a jótállás azonnal érvényét vesztii. Ez különösen veszélyes, 
kárt és személyi sérülést okozhat.  

13. KÉSÉS VAGY A TELJESÍTÉS ELMULASZTÁSA: A jótállási igény teljesítése során a Spatrend Kft. nem felelős az igény lassú 
vagy elmulasztott teljesítése miatt, amennyiben az nem a forgalmazó hibájából következik be. Ilyen hátráltató vagy 
akadályozó tényezők lehetnek például: háború, a kormány korlátozó vagy tiltó rendelkezései, sztrájk, tűzeset, árvíz, 
közlekedési késések, anyagbeszerzési nehézségek. 

14. KORLÁTOZÁSOK: A korlátozott jótállás nem átruházható. Nem érvényes más rendelkezés, csak ezen jótállás és a vásárlás 
helyén érvényes vásárlói jogok, amelyek különbözőek lehetnek egyes államokban és országokban. A Spatrend Kft. nem 
hatalmaz fel egyetlen személyt és üzletkötőt sem, hogy a Spatrend Kft. vállalat nevében felelősséget vállaljon bármely 
eladott Kamado Chef grill után. Jótállást, legyen az írott, szóbeli, ráutaló magatartással vagy más módon kifejezett, nem 
érvényesíthet más, csak aki közvetlenül a Spatrend Kft.-től, hivatalos forgalmazótól vagy kereskedőtől, vagy hivatalos 
Kamado CHef promóció keretén belül szerezte be a termékét. 

15. A SPATREND KFT.  KÖTELEZETTSÉGEI: A jótállás jelen dokumentumban kikötött időtartama alatt és érvényességének 
keretein belül a forgalmazó köteles megjavítani vagy kicserélni bármely meghibásodott alkatrészt, elemet, és minden ezzel 
kapcsolatos közvetlen vagy járulékos költséget viselni. Amennyiben a vásárló a jótállás feltételeit megszegi, vagy olyan 
alkatrész, elem cseréjét/javítását kéri, amelyre a forgalmazó jótállást nem vállal, vagy annak időtartama már lejárt, úgy a 
javítás vagy csere minden költsége a vásárlót terheli. 

16. KORLÁTOZÁSOK: A jogszabályok és rendeletek által megszabott jótállás nem vonatkozik a jelen garanciális feltételekben 
kizárt elemekre és esetekben, ide értve a  használattal szükségszerűen bekövetkező, a Kamado Chef grill teljesítményét nem 
befolyásoló sérülések, és balesetek, természeti katasztrófák hatására bekövetkezett károsodásokat is. 

Jelen dokumentumban megismerhette minden jogát és lehetőségét, amit a Spatrend Kft., mint a Kamado Chef grillek 
forgalmazó korlátozott élethossz garanciája nyújt önnek. 
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