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Garantia nacional
A Rowenta dá garantia a este produto contra qualquer defeito de fabrico ou de material durante 5 anos mediante a
apresentação do comprovativo de compra legal no país.
A garantia do fabricante abrange todos os custos de reposição dum produto reconhecido como defeituoso conforme as
suas características de origem, incluindo reparação, mão de obra, e eventual substituição de peças defeituosas. A
ROWENTA, pode decidir propôr a substituição do produto defeituoso em vez de efectuar a sua reparação. A obrigação
da ROWENTA no âmbito desta garantia limita-se exclusivamente à reparação ou substituição.
Condições & Exclusões
O produto pode ser entregue diretamente num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou ser enviado por correio
registado devidamente embalado. A lista completa dos Serviços de Assistência Técnica autorizados de cada país com
toda a informação de contatos está disponível no site da ROWENTA (www.rowenta.com), assim como o número do
Centro de Contato do Consumidor indicado na lista anexa.
A ROWENTA não é obrigada a reparar ou trocar um produto que não seja acompanhado dum comprovativo de compra.
Não estão cobertos pela garantia defeitos resultantes de utilização incorrecta, utilização do aparelho para fins para os
quais não foi concebido, defeitos de manutenção ou modificação, ou ser desmontado pelo utilizador ou um reparador
não autorizado. Estão também excluídos da garantia o desgaste normal do produto, a manutenção ou a substituição de
peças de desgaste ou consumíveis ou da capa, ou nos casos seguintes :
- poeira, insetos no produto (exceto nos aparelhos concebidos com características especificamente concebidas
para os insetos)
- danos devido a pancadas ou sobrecarga
- todos os acidentes resultantes de fogo, inundações ou trovoadas etc…
- uso profissional ou num local de trabalho
- problemas de embalagem ou transporte resultantes do envio pelo proprietário.
Direitos dos Consumidores
A garantia ROWENTA não afeta os direitos legais de que benificiam os consumidores localmente, que não devem ser
excluídos ou limitados, nem os direitos legais em relação a um distribuidor a quem foi comprado um produto. Esta
garantia dá ao consumidor direitos especificos e o consumidor pode também beneficiar localmente de direitos
particularess. O consumidor pode fazer uso destes direitos por sua própria autoria.

