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Garanti på Pit Boss K24 Kamado grill. 

Kamadogrillar, tillverkade av Dansons, har en begränsad garanti från orginalköparens försäljningsdatum 

Garantitäckningen börjar på det ursprungliga inköpsdatumet och beviset på inköpsdatumet är den ursprungliga 
fakturan av försäljning, och krävs för att validera garantin. Kunder kan komma att bli föremål för de 
kostnaderna gällande delar, frakt och hanteringsavgifter om de inte kan tillhandahålla bevis på köp eller efter 
att garantin har löpt ut. Garantin gäller endast för ursprungsägaren. 

Begränsad livstid garanti på keramiska delar 

Dansons har en begränsad livstidsgaranti på alla keramiska delar som används för att tillverka den keramiska 
kolgrillen. Dansons garanterar att alla delar är fria från defekter i material och utförande, för längden på 
användning och ägande av originalet köpare. Garantin täcker inte skador på grund av slitage, som repor, stick, 
stickningar, flisar eller mindre kosmetiska sprickor. 

Dessa estetiska förändringar av grillen påverkar inte dess prestanda. Vid noggrann inspektion, kan finishen på 
ditt keramiska träkols grill kan tyckas ha spricklinjer. Detta är inte sprickbildning av keramiken. Detta kallas 
”crazing” och orsakas av olika expansionshastigheter mellan glasyrfinish och leran. Spindelvävsmönstret för 
sprickbildning skiljer sig från en spricka med aspekten att det inte kan kännas på ytan om du inte använder en 
nagel; emellertid blir det mer synligt när ytan är dammig eller förstorad. Även om dessa kan verka som brister, 
påverkar inte ”crazing” prestandan eller livslängden av din keramiska kolgrill; därför är det inte ett 
garantiproblem. 

Garanti på metall och gjutjärns delar 

Dansons har fem års garanti på alla metall- och gjutjärnsdelar som används för att tillverka den keramiska 
kolgrillen. 

Dansons garanterar att alla delar är fria från defekter i material och utförande, för längden på garantin och 
äganderätt till originalköparen.  

Höga temperaturer, överdriven luftfuktighet, klor, industriella ångor, kemikalier, gödselmedel, ogräsmedel, 
bekämpningsmedel och salt är några av de ämnen som kan påverka metalldelar. Av dessa skäl, garantin täcker 
inte rost eller oxidation. 

Dansons rekommenderar att du täcker din grill när den inte används. Även med dessa skyddsåtgärder kan den 
keramiska kolgrillen komprometteras av olika ämnen och förhållanden utanför Dansons kontroll.  

Garanti på termometer, plast och komposit komponenter 

Dansons har ett års garanti på alla plast- och kompositkomponenter, termometer och hjul. Garantin täcker inte 
kosmetiska eller färgförändringar, väderbitande eller sprickor, såvida inte det finns en förlust av strukturell 
integritet.  

Reparation eller utbyte av någon del sträcker sig inte längre än den begränsade garantin. Under 
garantiperioden ska Dansons skyldighet begränsas till att tillhandahålla en ersättning för defekta och / eller 
feltillverkade komponenter. Så länge det är inom garantiperioden kommer Dansons 'inte att debitera för 
reparation eller utbyte av återlämnade delar, förbetalt gods, om delen (er) visar att Dansons är felaktigt vid 
undersökningen. 
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Dansons ansvarar inte för transportkostnader, arbetskraftskostnader eller exporttullar. Förutom vad som anges 
i dessa villkor för garanti, reparation eller utbyte av delar på det sätt som nämnts tidigare, utgör fullgörande av 
alla direkta och derivatansvar och skyldigheter från Dansons till dig. 

Garantin omfattar inte skada till följd av missbruk av produkten eller dess användning för något annat ändamål 
än det avsedda, skada till följd av fel användning, montering, underhåll eller installation, skada orsakad av 
olyckor eller naturkatastrofer, skada orsakad av ej godkända tillbehör eller modifieringar eller transportskada. 
Garantin omfattar inte skada till följd av normalt slitage vid användning av produkten (t ex repor, bucklor, 
märken och hack) eller förändring av grillens utseende som inte påverkar dess funktion. 

Denna garanti är baserad på normalt hushållsbruk och service av grillen, och varken garantitäckning gäller ej för 
en grill som används i kommersiella applikationer 


