
 

Rolly Toys - 3-éves Pro Stabil garancia 
 
Az eladó által nyújtott Rolly Toys termékekre vonatkozó garancián túl a Franz 
Schneider GmbH & Co KG, mint gyártó, az alábbi feltételekkel és ideig nyújt 
garanciát a termékeire. A Rolly Toys, mint gyártó, meghatározott ideig garantálja a 
termék tökéletes működésést amennyiben a terméket megfelelő módon használják. 
 
A garancia idő alatt  az anyag, szerkezet és kivitelezés eredetű hibák javítása 
ingyenes, érvényesítésük a pótalkatrész szervizen keresztül történik. Ez a termék 
javítását, vagy ha a Rolly Toys úgy itéli meg, akkor a termék cseréjét jelenti. A 
garancia idő a termék megvásárlásának napjától kezdődően 3 évig  érvényes. 
 
A garancia jog érvényesítése a Rolly Toys 3 éves limitált gyártói garancia alapján 
kezdeményezhető. Az eljárás során be kell mutatni az eredeti számlát, melyen 
egyértelműen szerepel a termék megnevezése, a vásárlás helye és dátuma.  A Rolly 
Toys kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a termék visszaküldését kérje a 
vásárló saját költségére.  A következő esetekre nem vonatkozik a Rolly Toys 3 éves 
limitált gyártói garanciája: természetes elhasználódás (pl. kerék, gumi, matrica), 
helytelen összeszerelés, durva használat (beleértve a balesetet, helytelen használatot 
és szándékos túlterhelést), vagy bármilyen hibát, sérülést, amely a termék nem 
rendeltetésszerű  vagy erőszakos módon történő használatából ered. Tilos a terméket 
átépíteni, hozzászerelni vagy bárhogy módosítani. Az összeszerelést a megfelelő 
szerelési útmutató alapján kell elvégezni. 
 
A Rolly Toys 3 éves limitált gyártói garanciája kizárólag a magánszemélyek által 
használt Rolly Toys termékekre vonatkozik. A garancia nem érvényes a kereskedelmi 
használatra (pl. bérbeadás, beltéri játszótéren, promóciókon történő használat), vagy a 
Rolly Toys termékek közösségi használatára (pl. óvoda, stb.) 
 
A Rolly Toys 3 éves limitált gyártói garanciája nem érvényteleníti és nem korlátozza 
a vásárló egyéb, vonatkozó jogszabályban meghatározott  garancia jogát, vagy az 
eladó fele érvényesíthető követelését.  A Rolly Toys felelőssége a termék vásárláskori 
értékére korlátozódik. 
Az eladó fele érvényesíthető jogok megkötés nélkül továbbra is fennállnak, 
függetlenül e garanciától, és függetlenül attól, hogy a fent említett garanciát igénybe 
vették-e egy garancia igény benyújtása során. 
 
A Rolly Toys csapata szívesen ad Önnek további információt. 
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