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A termék a ROWENTA által javítható a jótállási időszak alatt és után. 

Tartozékok, fogyóeszközök és a végfelhasználó által cserélhető alkatrészek helyi rendelkezésre állás esetén 

megvásárolhatók a ROWENTA internetes oldalán leírt módon. 
A jótállás 
Erre a termékre a ROWENTA jótállása vonatkozik minden gyártási hibára, legyen az anyagbeli vagy kivitelezésbeli, a 
vásárlás időpontjáról számított 1 évig. 
A ROWENTA által nyújtott Nemzetközi gyártói jótállás egy további előny, amely nem érinti a fogyasztó törvényes jogait. 
 
A nemzetközi gyártói jótállás fedez minden olyan költséget, amely a bizonyítottan hibás termék olyan helyreállítása 
során merül fel, hogy megfeleljen az eredeti műszaki adatoknak, beleértve a hibás alkatrész kijavítását vagy 
kicserélését, valamint a szükséges munkát. A ROWENTA saját döntése alapján a hibás termék javítása helyett 
csereterméket biztosíthat. E jótállás alapján a ROWENTA egyedüli kötelezettsége és az Ön kizárólagos jóvátétele 
kizárólag az ilyen javításra vagy cserére vonatkozik. 
 
Feltételek és kizárások 
A nemzetközi ROWENTA jótállás csak a jótállási időszakra és csak a mellékelt Országlistában található országokra 
vonatkozik, és csak a vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával együtt érvényes. A termék személyesen közvetlenül 
a szakszervizbe szállítható, vagy megfelelően becsomagolva visszajuttatható ajánlott küldeményként (vagy ennek 
megfelelő postai küldeményként) a ROWENTA szakszervizbe. Az egyes országok szakszervizeinek címe megtalálhattó a 
ROWENTA weboldalán (www.rowenta.com) vagy az Országlistában feltüntetett megfelelő telefonszám felhívásával 
megtudhatja a helyes postai címet. 
 
A ROWENTA nem köteles megjavítani vagy kicserélni azt a terméket, amelyhez nem mellékelték az érvényes, vásárlást 
igazoló dokumentumot. 
 
A jótállás nem vonatkozik a rendeltetésellenes használatból, a hanyagságból, a ROWENTA utasításainak be nem 
tartásából, a terméken feltüntetettől eltérő áram vagy feszültség használatából és a termék engedély nélküli 
módosításából vagy javításából eredő károkra. Továbbá nem vonatkozik a normális kopásra, a fogyóeszközök 
karbantartására és cseréjére és a következőkre: 

- helytelen típusú víz vagy kellék használata 
- vízkőképződés (vízkőteleníteni kell a használati utasítás alapján) 
- víz, por vagy rovarok a termékbe történő behatolása (cu exceptia produselor cu caracteristici specific 

proiectate pentru insecte) 
- mechanikai sérülések, túlterhelés 
- helytelen feszültségből vagy frekvenciából eredő károsodások vagy rossz eredmények 
- balesetek, beleértve a tüzet, az árvizet, a villámlást stb. 
- termékben levő üveg vagy porcelán károsodására 
- fogyóeszközök cseréjére 

 
Ez a jótállás nem vonatkozik a megváltoztatott termékre, és azokra a károkra, melyeket a nem megfelelő használat és 
karbantartás, a tulajdonos hibás csomagolása, vagy bármilyen szállító helytelen kezelése okozott. 
A nemzetközi ROWENTA jótállás csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a felsorolt országok egyikében 
használnak az Országlistában felsorolt országok egyikében.  
 
Fogyasztói törvényes jogok 
Ez a nemzetközi ROWENTA jótállás nem érinti a fogyasztó törvényes jogait, és azokat a jogokat, melyeket nem lehet 
kizárni vagy korlátozni, vagy azzal a kiskereskedővel szembeni jogokat, melytől a fogyasztó a terméket vásárolta. Ez a 
jótállás a fogyasztónak különleges törvényes jogokat biztosít, és a fogyasztó rendelkezhet olyan más törvényes jogokkal, 
melyek Államról Államra vagy Országról Országra eltérhetnek. A fogyasztó élhet ezekkel a jogokkal saját megítélése 
szerint. 

 


