
Українська / Ukrainian 

ГАРАНТИЯ ROWENTA 
Для аксесуарів / запасних частин / кухонного приладдя 

 : www.rowenta.com  
Аксесуари, витратні матеріали і деталі, призначені для продажу кінцевому споживачу, Ви можете придбати у Вашій 

країні, як описано на нашому сайті www.rowenta.com 
 
Гарантія 
ROWENTA гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту, пов'язаного з нестачею матеріалу або збірки, для власних 
оригінальних аксесуарів, запасних частин і приладдя протягом 2 років, починаючи з дати покупки або дати поставки, за 
винятком запасних частин обладнання, для яких потрібен спеціальний інструмент або відповідна технічна кваліфікація, на 
дані запасні частини термін комерційної гарантії 3 місяці. 
Виробнича комерційна гарантія покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного 
технічного стану шляхом ремонту або заміни несправних деталей, включаючи вартість робіт з усунення виявлених 
недоліків. На вибір ROWENTA замість ремонту, несправний виріб може бути замінено на аналогічний або вищої якості. 
Зобов'язання ROWENTA і ваш вибір в рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу і його заміною. 
 
Умови гарантії та виключення 
ROWENTA не несе зобов'язання з гарантійного ремонту та заміни будь-якого виробу у разі відсутності документа, що 
підтверджує дату продажу. Після контакту з службою підтримки споживачів ROWENTA та отримання дозволу на 
повернення, продукт повинен бути належним чином упакований і повернений, рекомендованим (або еквівалентним 
методом поштових витрат) в представництво ROWENTA. Після підтвердження дефекту продукції, ROWENTA або відправляє 
назад відремонтований виріб або Нову. Недефектного деталі будуть відправлені назад споживачеві на його прохання і за 
його рахунок. 
 Для того, щоб забезпечити максимально можливе після продажне обслуговування і постійно покращувати рівень 
задоволеності клієнтів, ROWENTA залишає за собою право проводити опитування за ступенем задоволеності 
обслуговуванням для всіх клієнтів, які здійснювали ремонт або заміну через авторизований сервісний центр ROWENTA. 
Дана гарантія поширюється тільки на вироби придбані і використовуються в особистих побутових цілях і не поширюється 
на будь-які несправності, які могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання; невиконання 
інструкцій з експлуатації; самостійної зміни власником конструкції виробу або його ремонту. Вона також не поширюється 
на нормальний знос вироби, технічне обслуговування, заміну витратних матеріалів або: 
- Використання води невідповідного типу 
- Несправність електромережі, невідповідна напруга або частота струму 
- Маштабування (будь-яке демаштабування повинно проводитися відповідно з інструкцією) 
- Дії непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, і т.д.) 
- Мехнанічні ушкодження, перевантаження 
- Потрапляння рідини, пилу або комах всередину виробу (за винятком приладів з функціями, спецільно призначених для 
комах) 
- Пошкодження будь-яких скляних або крихких компонентів вироби 
- Професійне використання або використання в комерційних цілях 
- Плями, знебарвлення або подряпини 
- Використання в духовій шафі (за винятком виробів, призначених для цього) 
- Якщо виріб розбитий, зіпсовано 
- Перегрів, тривалий вплив тепла від полум'я 
- Використання в посудомийній машині (за винятком виробів, спеціально розроблених для цього) 
- Дефект від перепаду температур 
 
Права споживача і дополнтельная інформація 
Дана комерційна гарантія ROWENTA не зачіпає будь-які права споживача, передбачені законодавством країни про захист 
прав споживачів, включаючи права щодо торговельної організації, в якій виріб було придбано. Дана гарантія надає 
споживачеві специфічні законні права, однак споживач може також володіти іншими законними правами, які переходять 
від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні права за своїм власним 
вибором. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться на сайт www.tefal.com. Якщо у Вас виникнуть 
будь-які питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки споживачів. 

 
  



Russian/Русский 

ГАРАНТИЯ ROWENTA 
Для аксессуаров/запасных частей/ кухонных принадлежностей 

 : www.rowenta.com  
Аксессуары, расходные материалы и детали, предназначенные для продажи конечному потребителю, Вы можете 

приобрести в Вашей стране, как описано на нашем сайте www.rowenta.com 
 
Гарантия 
ROWENTA гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материала или сборки, 
для собственных оригинальных аксессуаров, запасных частей и принадлежностей в течение 2 лет, начиная с даты покупки 
или даты поставки, за исключением запасных частей оборудования, для которых требуется специальный инструмент или 
соответсвующая техническая квалификация, на данные запасные части срок коммерческой гарантии 3 месяца. 
Производственная коммерческая гарантия покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до 
его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость работ 
по устранению выявленнных недостатков. По выбору ROWENTA вместо ремонта неисправного изделия может быть 
произведена его замена на аналогичное либо превосходящее. Обязательства ROWENTA и ваш выбор в рамках данной 
гарантии ограничены ремонтом изделия и его заменой. 
 
Условия гарантии и исключения 
ROWENTA не несет обязательства по гарантийному ремонту и замене любого изделия в случае отсутствия документа, 
подтверждающего дату продажи. После контакта с службой поддержки потребителей ROWENTA и получения разрешения 
на возврат, продукт должен быть надлежащим образом упакован и возвращен, заказным (или эквивалентным методом 
почтовых расходов) в представительство ROWENTA. После подтверждения дефекта продукции, ROWENTA либо отправляет 
обратно отремонтированное изделие или новуое. Недефектные детали будут отправлены обратно потребителю по его 
просьбе и за его счет. 
Для того, чтобы обеспечить максимально возможное послепродажное обслуживание и постоянно улучшать уровень 
удовлетворенности клиентов, ROWENTA оставляет за собой право проводить опрос по степени удовлетворенности 
обслуживанием для всех клиентов, которые осуществляли ремонт либо  замену через  авторизованный сервисный центр 
ROWENTA. 
Данная гарантия распространяется только на изделия приобретенные и используемые в личных бытовых целях и не 
распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного 
использования; невыполнения инструкций по эксплуатации; самостоятельного изменения владельцем конструкции 
изделия или его ремонта. Она также не распространяется на нормальный износ изделия, техническое обслуживание, 
замену расходных материалов или: 
- использование воды неподходящего типа 
- неисправность электросети, неподходящее напряжение или частота тока 
- масштабирование (любое демасштабирование должно проводиться в соотсветствии с инструкцией) 
- действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, и т.д.) 
- мехнанические повреждения, перегрузка 
- попадание жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия (исключая приборы, специально разработанные для борьбы 
с насекомыми) 
- повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия 
- профессиональное использование или использование в коммерческих целях 
- пятна, обесцвечивание или царапины 
- использование в духовом шкафу (за исключением изделий, предназначенных для этого) 
- если иделие разбито, испорчено 
- перегрев, длительное воздействие тепла от пламени 
- использование в посудомоечной машине (за исключением изделий, специально разработанных для этого) 
-  дефект от перепада температур 
 
Права потребителя и дополнтельная информация  
Данная коммерческая гарантия ROWENTA не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные 
законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой 
изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю специфические законные права, однако 
потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона 
к региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору. Для получения 
дополнтельной информации, пожалуйста, обратитесь на сайт www.rowenta.com. Если у Вас возникнут какие-либо 
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки потребителей. 

 


