Українська / Ukrainian
Прасувальна дошка Tefal – Гарантія
 : www.tefal.com
Гарантія:
Tefal гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту, пов`язанного з недоліком матеріалів або складання протягом п`яти років, починаючи з дати
роздрібного продажу, при пред`явленні документа, що підтверджує дату продажу виробу у даній країні.
Національна гарантія виробника покриває всі витрати, пов`язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремонт
або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з усунення виявлених недоліків. За вибором Tefal замість ремонту несправного
виробу може бути проведена його заміна. Зобов`зання Tefal и Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною.
Умови гарантії та винятки:
Виріб повинен бути переданий в авторизований сервісний центр Tefal.
Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна довідатися на веб-сайті Tefal (www.tefal.com) або зателефонувавши за відповідним
номером, який зазначено у переліку країн.
Tefal не несе зобов`язання з гарантійного ремонту або заміни будь-якого виробу у випадку відсутності документа, що підтверджуе дату продажу
виробу. Ця гарантія не росповсюджуеться на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання;
невиконання інструкцій з експлуатації Tefal; самостійної зміни власником конструкції виробу або його ремонту де-інде, окрім як в авторизованих
сервісних центрах. Також ця гарантія не росповсюджується на випадки нормального зносу виробу, його обслуговування або заміну витратних
матеріалів або аксесуарів, на чохол, а також на ушкодження, що викликані:
- потраплянням пилу або комах всередину виробу
- механічним пошкодженням, перевантаженням
- діями непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та т.д.)
- професійним використанням або використанням у комерційних цілях
- інші ушкодження, викликані неправильною упаковкою або транспортуванням виробу.
Права споживача:
Ця гарантія Tefal не порушує будь яки права споживача, передбачені законодавством країни про захист прав споживачів, враховуючі права відносно
торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, однак споживач може мати також інші
законні права. Споживач може відстоювати будь-які законні права за саоїм вибором.

Русский / Russian
Гладильная доска Tefal – Гарантия
 : www.tefal.com
Гарантия:
Tefal гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки в течение пяти лет, начиная с
даты розничной продажи, при предъявлении документа, подтверждающего дату продажи изделия в данной стране.
Национальная гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до его первоначального
технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость необходимой работы по устранению выявленных
недостатков. По выбору Tefal вместо ремонта неисправного изделия может быть произведена его замена. Обязательства Tefal и Ваш выбор в рамках
данной гарантии ограничены ремонтом или заменой изделия.
Условия гарантии и исключения:
Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр Tefal.
Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте Tefal (www.tefal.com) либо позвонив по соответствующему
телефону, указанному в списке стран.
Tefal не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи
изделия. Данная гарантия не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного
использования; невыполнения инструкций по эксплуатации Tefal; самостоятельного изменения владельцем конструкции изделия или его ремонта
где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах. Данная гарантия также не распространяется на случаи нормального износа изделия,
обслуживание или замену изнашиваемых запасных частей, расходных материалов либо аксессуаров, на чехол, а также на повреждения вызванные:
- попаданием пыли или насекомых внутрь изделия;
- механическим повреждением, перегрузкой:
- действиями непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.д.)
- профессиональным использованием или использованием в коммерческих целях;
- иные повреждения, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой изделия.
Права потребителя:
Данная гарантия Tefal не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителя,
включая права в отношении торговой организации, в которой изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю
специфичексие законные права, однако Потребитель может также обладать другими законными правами. Потребитель может отстаивать любые
законные права по своему собственному выбору.

