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Gwarancja obowiązująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niniejszy produkt objęty jest gwarancją firmy ROWENTA. Obejmuje ona wszelkie wady fabryczne materiałów lub 
jakość wykonania w ciągu 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem okazania dowodu zakupu produktu na terenie 
danego kraju. 
Międzynarodowa gwarancja producenta pokrywa wszystkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego 
produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę 
uszkodzonych części. Decyzją ROWENTA, zamiast naprawy produktu może nastąpić jego wymiana na nowy, taki 
sam lub lepszy, egzemplarz. Zobowiązania ROWENTA  jak i prawa konsumenta wynikające z niniejszej gwarancji 
ograniczają się wyłącznie do tego typu naprawy lub wymiany.   
 
Warunki i wyłączenia 
Produkt może być dostarczony bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego lub zabezpieczony i 
następnie przesłany odpowiednią przesyłką do autoryzowanego punktu serwisowego. Pełne dane adresowe 
autoryzowanych punktów serwisowych w  każdym z krajów wymienione są na stronach internetowych ROWENTA 
(www.rowenta.com) lub można je uzyskać dzwoniąc na właściwy numer telefonu podany w załączonej liście 
krajów.  
ROWENTA nie jest zobowiązana do naprawy lub wymiany produktu jeśli nie zostanie przedłożony ważny dowód 
jego zakupu.  
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych szkód, które mogły powstać na skutek niewłaściwego użycia, 
zaniedbania, niestosowania się do instrukcji użytkowania firmy ROWENTA lub dokonywania modyfikacji bądź 
niedozwolonych napraw produktu. Nie obejmuje ona również zużycia w wyniku normalnego użytkowania, 
konserwacji lub wymiany zużytych części bądź części użytkowych lub części eksploatacyjnych. Nie obejmuje 
również poniższych sytuacji:   
- usunięcia uszkodzeń powstałych przez składniki wody, brud lub owady w produkcie (nie dotyczy produktów 
zaprojektowanych do zwalczania bądź odstraszania owadów)  
- uszkodzeń mechanicznych, przeciążenia produktu    
- wypadków takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna itp. 
- użycia do celów profesjonalnych w miejscu pracy   
- niewłaściwego opakowania przez właściciela lub szkód spowodowanych przez przewoźnika 
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku produktów z naruszoną plombą gwarancyjną oraz 
zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji, z winy złego zapakowania przez 
właściciela lub zniszczeń powstałych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.  
 
Prawa Konsumenckie 
Niniejsza gwarancja ROWENTA nie ma wpływu na prawa konsumenckie; prawa te nie mogą być anulowane ani 
ograniczone. Dotyczy to również praw uzyskanych od sprzedawcy, od którego konsument zakupił produkt.  
Niniejsza gwarancja daje konsumentowi określone prawa, może on także korzystać z innych praw specyficznych 
dla konkretnych stanów lub krajów. Zgodnie ze swoją decyzją konsument może domagać się uznania któregoś z 
tych praw.    
 


