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Гарантія: 
Rowenta гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту, пов`язанного з недоліком матеріалів або складання протягом п`яти 
років, починаючи з дати роздрібного продажу, при пред`явленні документа, що підтверджує дату продажу виробу у даній країні. 
Національна гарантія виробника покриває всі витрати, пов`язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного 
стану через ремонт або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з усунення виявлених недоліків. За 
вибором Rowenta замість ремонту несправного виробу може бути проведена його заміна. Зобов`зання Rowenta и Ваш вибір у рамках 
даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною. 
 
Умови гарантії та винятки: 
Виріб повинен бути переданий в авторизований сервісний центр Rowenta. 
Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна довідатися на веб-сайті Rowenta (www.rowenta.com) або 
зателефонувавши за відповідним номером, який зазначено у переліку країн. 
Rowenta не несе зобов`язання з гарантійного ремонту або заміни будь-якого виробу у випадку відсутності документа, що підтверджуе 
дату продажу виробу. Ця гарантія не росповсюджуеться на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного 
або недбалого використання; невиконання інструкцій з експлуатації Rowenta; самостійної зміни власником конструкції виробу або 
його ремонту де-інде, окрім як в авторизованих сервісних центрах. Також ця гарантія не росповсюджується на випадки нормального 
зносу виробу, його обслуговування або заміну витратних матеріалів або аксесуарів, на чохол, а також на ушкодження, що викликані: 
- потраплянням пилу або комах всередину виробу (за винятком приладів з функціями, спецільно призначених для комах)  
- механічним пошкодженням, перевантаженням 
- діями непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та т.д.) 
- професійним використанням або використанням у комерційних цілях 
- інші ушкодження, викликані неправильною упаковкою або транспортуванням виробу. 
 
Права споживача: 
Ця гарантія Rowenta не порушує будь яки права споживача, передбачені законодавством  країни про захист прав споживачів, 
враховуючі права відносно торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні 
права, однак споживач може мати також інші законні права. Споживач може відстоювати будь-які законні права за саоїм вибором. 


