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Celoštátna záruka 
Spoločnosť ROWENTA poskytuje na tento výrobok záruku proti výrobným chybám v materiáli alebo spracovaní v dĺžke 5 
rokov a na základe predloženého dokladu o kúpe v danej krajine. 
Záruka výrobcu pokrýva všetky náklady na obnovu stavu chybného produktu tak, aby spĺňal pôvodné špecifikácie, 
prostredníctvom jeho opravy alebo výmenou všetkých chybných častí a vykonaním potrebnej práce. Spoločnosť ROWENTA 
sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že chybný výrobok miesto opravy vymení. Oprava alebo výmena je 
jedinou povinnosťou spoločnosti ROWENTA a výhradným vyriešením vašich nárokov podľa tejto záruky. 
 
Podmienky a výnimky 
Výrobok je možné odovzdať osobne v autorizovanom servise alebo môže byť do autorizovaného servisu ROWENTA 
odoslaný vhodne zabalený. Úplné adresy autorizovaných servisov ROWENTA sú uvedené na webových stránkach 
(www.rowenta.com) alebo je možné ich zistiť na telefónnom čísle uvedenom v priloženom zozname kontaktných miest. 
Spoločnosť ROWENTA nie je povinná opraviť alebo vymeniť výrobok, ku ktorému nie je doložený platný doklad o kúpe. 
Táto záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, nedbalosti, nedodržaním 
pokynov spoločnosti ROWENTA alebo úpravou či neoprávnenou opravou výrobku. Ďalej sa nevzťahuje na bežné 
opotrebovanie, údržbu alebo výmenu opotrebovateľných častí či spotrebných dielov a podobných prvkov, ani na 
nasledujúce prípady:  

- vnútri výrobku sa nachádza prach alebo hmyz (S výnimkou zariadení s funkciami špeciálne navrhnutých pre 
zachytávanie hmyzu)   

- mechanické poškodenie, preťaženie 
- živelné pohromy, vrátane požiaru, povodne, búrky atď.  
- profesionálne použitie alebo použitie na akomkoľvek pracovisku 
- akékoľvek poškodenie v dôsledku nedostatočného balenia alebo nesprávnej manipulácie s výrobkom počas 

prepravy 
 
Zákonné práva spotrebiteľov 
Táto záruka spoločnosti ROWENTA nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa alebo na práva, ktoré nie je možné obmedziť 
či vylúčiť, a to ani na práva voči predajcovi, u ktorého spotrebiteľ výrobok kúpil. Táto záruka dáva spotrebiteľovi určité 
zákonné práva, ale spotrebiteľ môže mať aj iné zákonné práva. Spotrebiteľ môže také práva uplatniť podľa svojho uváženia. 

 


