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GARANTIJOS SĄLYGOS 

 
 

Garantija galioja Rothenberger Sp.z o.o. platinamiems įrankiams, kurie buvo įsigyti iš įgaliotų 
bendradarbiavimo partnerių. 
 
1. Visiems ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. parduodamiems produktams suteikiama 12 
mėnesių garantija nuo pirkimo datos. 
 
2. Garantinio remonto paraiškos priėmimo pagrindas yra Pareiškėjo: 
2.1. pirkimo įrodymas (sąskaita ar kvitas) ir 
2.2. tinkamai užpildyta remonto paraiškos forma. 
 
3. ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. įsipareigoja kompensuoti dėl dizaino klaidų, medžiagų 
defektų ir netinkamos gamybos atsiradusius gedimus, kurie kliudo tinkamam prietaiso veikimui. 
Remonto metu pakeistos detalės lieka ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. nuosavybėje. 
 
4. Pareiškėjas informuojamas apie pretenzijos nagrinėjimą el. paštu ar telefonu. Garantinio 
remonto terminas negali būti ilgesnis nei 14 dienų. Išskirtiniais atvejais šis terminas gali būti 
pratęstas, o Pareiškėjas apie tai informuojamas telefonu arba el. paštu. 
 
5. Jei pretenzija dėl prekės remonto ar keitimo produktu be defektų yra nepagrįsta, Pareiškėjas 
telefonu ar el. paštu informuojamas apie sprendimą atmesti paraišką bei galimas remonto 
išlaidas. Jei reikalavimas nepagrįstas, Pareiškėjas padengia visas susijusias išlaidas, įskaitant 
transporto išlaidas. Jei prekė nepaimama per 30 dienų, bus prašoma padengti saugojimo 
išlaidas. Po 90 dienų prekė bus sunaikinta Pareiškėjo lėšomis. Prietaisas nebus remontuojamas, 
kol Pareiškėjas nepriims sprendimo. 
 
6. Garantija netaikoma gedimams, kurie atsiranda dėl netinkamo naudojimo, pavyzdžiui: 
perkrovos, neteisingos priežiūros, asmenų, kuriems ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. 
nesuteikė įgaliojimo vykdyti tokią veiklą, įsikišimo. Garantija netaikoma besidėvinčioms dalims. 
 
7. Jei prietaiso duomenų plokštelė, kuri leidžia vienareikšmiškai nustatyti prietaiso serijos numerį 
ir pagaminimo datą, yra sugadinta ar nuimta, reikalavimas atmetamas, o kitos procedūros 
atliekamos pagal Garantijos sąlygų 4 punktą. 
 
8. Pastebėjęs defektą, Pareiškėjas privalo pristatyti prietaisą į prekybos vietą, įgalioto serviso 
vietą ar ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. Varšuvoje (šiuo atveju tik greituoju pristatymo 
būdu). 
 
9. Remontui pateikiamos prekės turi būti patalpintos nuo pažeidimų transportavimo metu 
apsaugančioje pakuotėje. Pareiškėjas yra atsakingas už pažeidimus, kurie atsiranda dėl 
nepakankamos produkto apsaugos. 
 
10. Jei Pareiškėjas įsigyja pažeistą prietaisą, teisė į šio pažeidimo remontą yra užtikrinama tik, jei 
pažeidimas nustatomas pirkimo metu. 
 
11. Garantinio remonto metu kiti Pareiškėjo reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl pristatymo 
proceso ir terminų atsiradusių nuostolių, nenagrinėjami. 
 
12. Šios garantijos sąlygos galioja tik Baltijos šalių ir Lenkijos Respublikos teritorijoje. 
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