
NORSK 

1. Dette er et tilbud fra Weber-Stephen Nordic (org.nr. 982 274 788) ("Weber"). 

2. Kampanjen er gyldig under betingelsene angitt nedenfor. 

3. Kampanjen gjelder følgende produkter Pulse 1000 elektrisk grill (art.nr. 81010069), Pulse 1000 

elektrisk grill med stativ (art.nr. 84010069), Pulse 2000 elektrisk grill (art.nr. 82010069), Pulse 2000 

elektrisk grill med vogn (art.nr. 85010069) for inneværende periode 15.05-15.06.20. 

4. Hvis du ikke er fornøyd med produktet, må du innen 30 dager fra kjøpetidspunktet: 

a. Fylle ut skjemaet (https://weber.refundere.com) 

b. Angi kontaktinformasjonen din 

c. Angi bankkontodetaljer 

d. Sende produktet i original emballasje med alt originalt emballasjemateriell og 

original kvittering som viser endelig og fullstendig betaling som bevis på kjøpet. Ved 

vellykket registrering vil du motta en fraktseddel via e-post. 

5. Weber bruker din personlige informasjon kun for kontakt angående denne kampanjen. 

6. Registrering må skje innen 30 dager etter kjøpet. 

7. Weber påtar seg ikke noe ansvar for tilbakebetalingskrav som er ufullstendige eller uleselige eller 

har blitt sendt av kunden på en upassende måte og derfor ikke ha blitt mottatt av Weber. 

8. Hvis vilkårene i punkt 4 er oppfyllt, tilbakebetaler vi kjøpesummen, ved å sette inn på bankkontoen 

din. 

9. Du kan bare fremsette ett refusjonskrav per person og husholdning. 

10. Dette tilbudet er kun for forbrukere og gjelder derfor ikke for noen form for kommersiell 

aktivitet. 

11. Du er ansvarlig for returfrakten til vårt returlager. Fraktkostnaden for retur blir trukket fra 

beløpet som er betalt til din spesifiserte bankkonto. 

12. Weber tilbakebetaler produktets kjøpesum. Eventuelle fraktkostnader, servicekostnader, 

monteringskostnader eller andre kostnader i forbindelse med kjøpet vil ikke bli refundert. 

13. Sikre at emballasjen er godt forseglet og beskyttet under transport for å unngå tap og skade. 

Weber forbeholder seg retten til å trekke eventuelle kostnader for tap og skade på produktet fra 

refusjonsbeløpet. 

14. Eventuelle rabatter eller andre tilbud i forbindelse med det opprinnelige kjøpet av produktet blir 

trukket ved eventuell refusjon. 

15. Dette tilbudet gjelder ikke produkter som er oppnådd i bytte mot gavekort eller brukt som en 

"vare på kjøpet" når du kjøper andre produkter. 

16. Dette tilbudet kan ikke kombineres med noe annet tilbud for våre produkter. 

17. Dette tilbudet gjelder bare kjøp gjort av en autorisert Weber-Stephen-forhandler i Norge. 

18. Dette tilbudet er bare gyldig hvis vilkårene i dokumentet er oppfylt. 



19. Weber kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller tilbakebetaling på grunn av hendelser 

utenfor vår kontroll. 

20. Disse vilkårene tolkes i samsvar med loven i landet der kjøpet skjedde. 

21. Vilkårene i dette tilbudet påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. 

22. For spørsmål angående din nåværende sak, kontakt service-no@weber.com. Hvis produktet er 

mangelfullt, kan du returnere det til forhandleren der du kjøpte det. Fornøydhetsgarantien gjelder 

ikke erstatning / reparasjon av feil produkt. 


