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Η εθνική εγγύηση
Το προϊόν έχει την εγγύηση της Rowenta για 5 χρόνια με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς της εκάστοτε χώρας για
κατασκευαστικά ελαττώματα σε υλικά ή σε εργασία.
Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει όλα τα κόστη της διόρθωσης ενός αποδεδειγμένα ελαττωματικού προϊόντος,
ώστε να συμφωνεί με τις πρότυπες προδιαγραφές, είτε μέσω επιδιόρθωσης είτε αντικατάστασης των ελαττωματικών
κομματιών. Είναι στην δικαιοδοσία της ROWENTA η αντικατάσταση ενός προϊόντος αντί για επιδιόρθωση. Η
υποχρέωση της ROWENTA περιορίζεται σε αυτή την επιδιόρθωση και την αντικατάσταση.
Συνθήκες & Εξαιρέσεις
Αυτό το προϊόν μπορεί να πάει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, είτε να συσκευαστεί και να
σταλεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Rowenta. Οι διευθύνσεις για κάθε χώρας
εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της (www.rowenta.com) ή καλώντας
στον κατάλληλο αριθμό από την επισυναπτόμενη λίστα.
Η ROWENTA δεν είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα προϊόν που δεν συνοδεύετε από την
απόδειξη αγοράς.
Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που έχει προκληθεί από κακή χρήση, αμέλεια , παράβλεψη των οδηγιών χρήσης,
ή επισκευή από κάποιον αναρμόδιο. Επίσης δεν καλύπτει συνήθη φθορά (σκισίματα), αντικατάσταση σκισιμάτων ή τα
παρακάτω:
-σκόνη ή έντομα μέσα στο προϊόν (εξαιρούνται συσκευές με χαρακτηριστικά ειδικά σχεδιασμένα για έντομα)
-μηχανική βλάβη, υπέρβαρο
-ατυχήματα (φωτιά, πλημμύρα, αστραπή, κ.α)
-επαγγελματική χρήση
-οποιαδήποτε βλάβη λόγω λάθους συσκευασίας ή κακομεταχείρισης από μεταφορά
Νόμιμα Δικαιώματα Καταναλωτών
Η εγγύηση της ROWENTA guarantee δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής ή
εκείνα τα δικαιώματα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιορισθούν, ούτε τα δικαιώματα που έχει ο
καταναλωτής έναντι του λιανέμπορου από όπου αγόρασε το προϊόν. Η εγγύηση αυτή δίνει στον καταναλωτή
συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ο καταναλωτής μπορεί επίσης να έχει και άλλα νόμιμα δικαιώματα. Ο
καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε τέτοιο δικαίωμα στην δική του διακριτική ευχέρεια.

