Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich výrobků. Na důkaz toho, že Vaše Volba byla
správná, rozšířila skupina Teka svou obchodní záruku na kvalitu nerezové oceli dřezů až na
75 let.
TEKA Group je mezinárodní zlatý standard pro výrobu dřezů z nerezové oceli. Během
výrobního procesu, dřezy podléhají přísným testům kvality, které garantují dlouhou životnost
našich výrobků.
Tato prodloužená záruka se vtahuje pouze na kvalitu nerezového materiálu těchto dřezů
vyrobených po 01.01.2014 v těch zemích, kde je TEKA prodává. Tato prodloužená záruka se
nevztahuje na mechanické poškození materiálu dřezu poškrábáním, pomačkáním nebo
potřísněním agresivní chemikálií a dále se nevztahuje na dřezové baterie, sítka, automatické
sítka, odtokové soupravy a sifony, příchytky, montážní svorky, těsnění, filtry z různých
materiálů, drátěné koše, misky a poličky, krájecí desky z různých materiálů, dávkovače
saponátu (např. v sadě Tekaway) a případně na další příslušenství.
TEKA záruka je poskytovaná od nás jako výrobce navíc a nezávisle na zákonných, právně
stanovených záručních lhůtách každé země, odvozených od kupní smlouvy. Tato práva jsou
nezávislá a jsou kompatibilní s dalšími právy udělenými podle obchodních záruk.
Tato prodloužená záruka se u nerezové oceli nevztahuje na dřezy, které byly skladovány,
používány nebo nainstalovány nesprávně, čištěny pomocí nevhodných metod nebo za
použití nevhodných čistících prostředků. Viz. doporučené čištění na www.teka.com. Tato
záruka se vztahuje pouze na výrobky, které se používají výhradně v domácnosti.
DŮLEŽITÉ: Pro získání této záruky je uživatel povinen Technickému odd. skupiny Teka
předložit doklad s uvedeným datem koupě ve formě faktury, dodacího listu nebo dokladu
vystaveného prodávajícím. Pro dřezy, které jsou dodávány jako součást vybavení je
dostatečný doklad k datu, ke kterému bylo zařízení předáno uživateli.
V případě dotazů, vysvětlení a stížností týkajících se této obchodní záruky se obraťte na
svého prodejce nebo technický servis skupiny Teka na adrese:
- Servisní stránky: www.tekaservis.cz
- Naše webové stránky: www.teka.com
- Emailová adresa: servis@teka-cz.cz
Dřezy mohou být vráceny pouze s předchozím výslovným souhlasem zodpovědného
pracovníka skupiny TEKA.

