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GARANTIJAS NOTEIKUMI 

 
Garantija ir spēkā Rothenberger Sp.z o.o. izplatītajiem instrumentiem, kuri iegādāti pie 
pilnvarotajiem sadarbības partneriem. 
 
1. Visiem produktiem, ko pārdod ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. garantija tiek nodrošināta 
uz 12 mēnešiem no pirkuma datuma. 
 
2. Pamats pieteikuma pieņemšanai par remontu saskaņā ar garantiju ir Pretendenta iesniegums: 
2.1. pirkuma apliecinājums (rēķins vai kvīts) un 
2.2. pareizi aizpildīta remonta pieteikuma veidlapa. 
 
3. ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. apņemas kompensēt bojājumus, kas radušies dizaina 
kļūdu, materiālu defektu un nepareizas izgatavošanas dēļ, kas kavē ierīces turpmāku darbību. 
Remonta laikā nomainītās detaļas paliek uzņēmuma ROTHENBERGER Polska Sp. īpašumā. z 
o.o. 
 
4. Pretendents tiks informēts par pretenzijas izskatīšanu pa e-pastu vai tālruni. Garantijas 
remonta periods nedrīkst pārsniegt 14 dienas. Izņēmuma gadījumos šo periodu var pagarināt, 
par ko Pretendents tiks informēts pa tālruni vai e-pastu. 
 
5. Nepamatotas pretenzijas gadījumā par preces remontu vai nomaiņu ar produktu, kuram 
saskaņā ar garantiju nav defektu, Pretendents tiks informēts par lēmumu noraidīt prasību un 
iespējamās remonta izmaksas pa tālruni vai e-pastu. Ja prasība nav pamatota, Pretendents sedz 
visas saistītās izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas. Par ierīcēm, kas nav savāktas 30 dienu 
laikā, tiks iekasētas glabāšanas izmaksas, un pēc 90 dienām tās tiks iznīcinātas uz Pretendenta 
rēķina. Kamēr Pretendents nepieņem lēmumu, ierīce netiks remontēta. 
 
6. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, piemēram: 
pārslodzes, nepareiza apkope, tādu personu iejaukšanās, kurām nav ROTHENBERGER Polska 
Sp. z o.o., izsniegta pilnvarojuma veikt šādas darbības. Garantija neattiecas uz nolietojamām 
(dilstošām) detaļām. 
 
7. Ierīces datu plāksnes bojājums vai noņemšana, kas ļauj nepārprotami identificēt ierīces sērijas 
numuru un izgatavošanas datumu, prasību atceļ un turpmākas procedūras saskaņā ar punktu 4 
Garantijas nosacījumi. 
 
8. Defekta pamanīšanas gadījumā Pretendentam ir pienākums nogādāt ierīci tirdzniecības vietā, 
pilnvarotā servisa vietā vai līdz uzņēmumam ROTHENBERGER Polska Sp. z o.o. Varšavā (šajā 
gadījumā tikai ar eksprespiegādi). 
 
9. Preces, kas iesniegtas remontam, jāievieto iepakojumā, kas aizsargā pret bojājumiem 
pārvadāšanas laikā. Pretendents ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepietiekamas 
produkta aizsardzības dēļ. 
 
10. Ja Pretendents iegādājas bojātu ierīci, tiesības uz šī bojājuma remontu garantē tikai tad, ja 
tas tika konstatēts pirkuma laikā. 
 
11. Garantijas remonta ietvaros tiek izslēgtas citas Pretendenta prasības, jo īpaši prasības par 
zaudējumiem, kas radušies saistībā ar piegādes procesu un termiņiem. 
 
12. Šie garantijas nosacījumi ir spēkā tikai Baltijas valstu un Polijas Republikas teritorijā. 
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