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. 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.

Kazakh/қазақ

Асүйлік жабдықтардың аксессуарларына /қосымша бөлшектеріне/
арналған
Rowenta КЕПІЛДЕМЕСІ
 : www.rowenta.com
Ақырғы тұтынушыға сатуға арналған аксессуарларды, шығын материалдарын және бөлшектерін Сіз өз Еліңізде Біздің www.rowenta.com
сайтымызда сипатталғандай сатып ала аласыз.
Кепілдеме
ROWENTA өзінің оригинал аксессуарлары,қосымша бөлшектеріне, және жабдықтарына материал жеткіліксіздігінен немесе құрастыруға
байланысты кез-келген өндірістік ақауларды жоюға, сатылған немесе жеткізілген күннен бастап 2 жыл ішінде кепілдеме береді , арнайы
құралды немесе сәйкесті техникалық мамандықты талап ететін құрылғының қосымша бөлшектері бұған кірмейді, берілген қосымша
бөлшектерге коммерциялық кепілдеме мерзімі 3ай.
Өндірістік коммерциялық кепілдеме ақаулығы бар бұйымды жөндеу немесе бұзылған бөлшегін ауыстыру арқылы оның алғашқы
техникалық жағдайына дейін қалпына келтіруге байланысты, айқындалған кемшіліктерді жою бойынша жұмыстардың құнын қоса отырып
кеткен шығындарды толығымен жабады. ROWENTA таңдауы бойынша бұзылған бұйымын жөндеудің орнына оны ауыстыруы мүмкін.
Берілген кепілдеме шегінде ROWENTA міндеттемелері және сіздің таңдауыңыз бұйымды жөндеу және оны ауыстырумен шектелген.
Кепілдеме шарттары және ескертулер
ROWENTA сатылу күнін растайтын құжат болмаған жағдайда кепілдеме жөндеу және кез-келген бұйымды ауыстыру бойынша ешқандай
міндеттеме жүктемейді. ROWENTA тұтынушыларды қолдау қызметімен байланысқаннан кейін және қайтаруға рұқсат алғаннан кейін өнім
тиісті түрде қапталып және ROWENTA өкілдігіне тапсырыспен(пошта шығындарының балама тәсілімен) қайтарылуы тиіс.
Өнімнің
ақаулығы расталғаннан кейін ROWENTA жөнделген бұйымды немесе жаңасын кері қайтарады. Ақаулығы жоқ бөлшектері тұтынушының
өтініші бойынша және өз есебінен оған қайта жіберіледі.
ROWENTA сатылғаннан кейінгі максималды мүмкін қызмет көрсетумен қамтамасыз ету үшін және клиенттердің қанағаттану деңгейін
үнемі жақсартып отыру үшін, ROWENTA авторластырылған сервис орталығы арқылы жөндеу немесе ауыстыруды жүзеге асырған барлық
клиенттерге қызмет көрсетуіне қанағаттану деңгейі бойынша сауалнама жүргізу құқығын иемденеді. Берілген кепілдеме тек қана жеке
тұрмыстық мақсатта сатып алынатын және пайдаланылатын бұйымдарға таралады, және дұрыс емес және ұқыпсыз пайдалану, пайдалану
бойынша нұсқаулықты орындамау, иесінің бұйым құрылысын өз бетімен өзгертуі немесе оны жөндеуі нәтижесінде пайда болуы мүмкін
қандай да бір ақаулықтарға таралмайды. Ол сонымен қатар, бұйымның қалыпты тозуында, техникалық қызмет көрсетуде, шығын
материалдарын ауыстыру немесе мына жағдайларда таралмайды:
- судың жарамсыз түрін пайдалану
- электр желісінің ақаулығы, тоқтың жарамсыз кернеуі немесе жиілігі
- масштабтау (кез-келген масштабсыздандыру нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс)
-еңсерілмейтін күштің әсері(қайғылы оқиға, өрт,су тасқыны,және т.б.)
- мехнаникалық зақымдану, асқын жүктеу
- бұйымның ішіне сұйықтықтың, шыңның немесе жәндіктердің түсуі
- бұйымның белгілі бір шыны немесе сынғыш компонеттерінің зақымдалуы
- кәсіптік қолдану немесе коммерциялық мақсатта пайлдалану
- дақтар, түссіздену немесе сызаттар
- духовка шкафында пайдалану(осыған арналған бұйымдарды қоспағанда)
-егер бұйым сынған, бүлінген болса
-қатты қызу, жалыннан келген жылудың ұзақ әсері ,
- ыдыс жуатын машинада пайдалану(осыған арналып жасалған бұйымдарды қоспағанда)
- температуралардың айырмасынан болған ақаулар
Тұтынушының құқығы және қосымша ақпарат
Берілген коммерциялық ROWENTA кепілдемесі бұйым сатып алынған сауда ұйымына қатысты құқықтарды қоса алғанда, еліміздің
заңнамасында қарастырылған тұтынушылардың құқығын қорғау туралы тұтынушының ешкандай құқығына қатысты емес Берілген
кепілдеме тұттынушыға ерекше заңды құқықтар ұсынады, бірақ, тұтынушы сонымен қатар басқа да елден-елге, аймақтан-аймаққа
өзгеретін заңды құқықтарға ие болуы да мүмкін. Тұтынушы кез-келген заңды құқықтарын өзіндік таңдауы бойынша қорғай алады.
Толығырақ ақпарат алу үшін, өтінеміз, www.tefal.com. сайтына кіріңіз. Егер Сізде қандай да бір сұрақтар туындаса, өтінеміз, біздің
тұтынушылды қолдау қызметімен байланысыңыз.

