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Celostátní záruka
Společnost ROWENTA poskytuje na tento výrobek záruku proti výrobním vadám v materiálu nebo zpracování v délce 5 let
a na základě předloženého dokladu o koupi v dané zemi.
Záruka výrobce pokrývá všechny náklady na obnovu stavu vadného produktu tak, aby splňoval původní specifikace,
prostřednictvím jeho opravy nebo výměnou veškerých vadných částí a provedením potřebné práce. Společnost ROWENTA
se může na základě vlastního uvážení rozhodnout, že vadný výrobek místo opravy vymění. Oprava nebo výměna je jedinou
povinností společnosti ROWENTA a výhradním vyřešením vašich nároků podle této záruky.
Podmínky a výjimky
Výrobek je možno předat osobně v autorizovaném servisu nebo může být do autorizovaného servisu ROWENTA odeslán
vhodně zabalen. Úplné adresy autorizovaných servisů ROWENTA jsou uvedeny na webových stránkách (www.rowenta.com)
nebo je možno je zjistit na telefonním čísle uvedeném v přiloženém seznamu kontaktních míst.
Společnost ROWENTA není povinna opravit nebo vyměnit výrobek, ke kterému není doložen platný doklad o koupi.
Tato záruka se nevztahuje na škody, které mohly vzniknout v důsledku nesprávného použití, nedbalosti, nedodržením
pokynů společnosti ROWENTA nebo úpravou či neoprávněnou opravou výrobku. Dále se nevztahuje na běžné opotřebení,
údržbu nebo výměnu opotřebovatelných částí či spotřebních dílů a podobných prvků, ani na následující případy:
- uvnitř výrobku se nachází prach nebo hmyz (S výjimkou zařízení s funkcemi speciálně navržených pro
zachycování hmyzu)
- mechanické poškození, přetížení
- živelné pohromy, včetně požáru, povodně, bouřky, atd.
- profesionální použití nebo použití na jakémkoliv pracovišti
- jakékoliv poškození v důsledku nedostatečného balení nebo nesprávné manipulace s výrobkem během přepravy
Zákonná práva spotřebitelů
Tato záruka společnosti ROWENTA nemá vliv na zákonná práva spotřebitele nebo na práva, která nelze omezit či vyloučit, a
to ani na práva vůči prodejci, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil. Tato záruka dává spotřebiteli určitá zákonná práva,
ale spotřebitel může mít i jiná zákonná práva. Spotřebitel může taková práva uplatnit podle svého uvážení.

