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Nemzeti garancia 
Jelen termékre bármilyen, az alapanyagokból vagy a megmunkálásból eredő gyártási hiba esetén, az országban történt 
vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával a ROWENTA 5 évre kiterjedő garanciát vállal. 
A gyártói garancia fedez minden, a bizonyítottan hibás termék helyreállításával kapcsolatos költséget úgy, hogy bármelyik 
hibás alkatrész javítása vagy cseréje, illetve a szükséges munka révén az megfeleljen az eredeti előírásoknak. A ROWENTA 
választása, hogy a hibás termék javítása helyett esetleg egy helyettesítő terméket biztosít. A jelen garanciának 
megfelelően, a ROWENTA egyedüli kötelezettsége és az Ön kizárólagos szándéka az ilyen jellegű javításra vagy cserére 
korlátozódik. 
 
Feltételek és kizárások 
A termék közvetlenül, személyesen elvihető valamelyik hivatalos szervizközpontba, vagy megfelelően becsomagolva, 
postaio úton is visszaküldhető a hivatalos ROWENTA márkaszerviznek. Az egyes országok hivatalos márkaszervizeinek 
pontos címéről a ROWENTA weboldalán (www.rowenta.com) tájékozódhat, vagy hívja a mellékelt Ország Listában 
szerepelő megfelelő telefonszámot. 
A ROWENTA nem köteles megjavítani vagy kicserélni az olyan termékeket, amelyekhez nem csatolják a vásárlást igazoló 
érvényes dokumentumot. 
Jelen garancia nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, amelyek a helytelen használat, gondatlanság, a ROWENTA 
utasításainak be nem tartásának, illetve a termék átalakításának, vagy jogosulatlan javításának eredményeként jöhettek 
létre. Ugyancsak nem vonatkozik a szokásos mértékű kopásra és elhasználódásra, az elhasználódott alkatrészek, 
kopóalkatrészek, illetve hasonló eszközök karbantartására vagy cseréjére, továbbá a következőket sem fedezi: 

-por vagy rovarok a termék belsejében (kivéve a kifejezetten rovarokra fejlesztett készülékeket)    
-mechanikai sérülés, túlterhelés 
-balesetek, beleértve a tűzestet, árvizet, vihart stb.   
-szakmai felhasználás vagy munkahelyi használat 
-a szállítás során a termék nem megfelelő csomagolásából vagy a nem megfelelő bánásmódból eredő bármilyen 

sérülés 
 
Törvényes fogyasztói jogok 
Jelen ROWENTA garancia nem befolyásolja azokat a törvényből eredő egyéb jogokat, amelyekkel a fogyasztó élhet, illetve 
azokat a jogokat, amelyeket nem lehet kizárni vagy korlátozni, továbbá azokat a jogokat sem, amelyek arra a 
viszonteladóra vonatkoznak, akitől a fogyasztó megvásárolta a terméket. Jelen garancia a fogyasztónak meghatározott 
jogokat biztosít, de a fogyasztó más törvényes jogokkal is rendelkezhet. A fogyasztó az ilyen jellegű jogokat a saját belátása 
szerint érvényesítheti. 

 
 


