Jako wyraz wdzięczności za zaufanie,
zaufanie, którym obdarzyliście nasze produkty, TEKA wydłużyła
gwarancję dla zlewozmywaków ze stali nierdzewnej do 75 lat.

Grupa TEKA to najwyższy standard w produkcji zlewozmywaków ze stali szlachetnej. Podczas
procesu produkcji zlewozmywaki są poddawane restrykcyjnym testom jakościowym, które
zapewniają długą żywotność naszych produktów.

Przedłużona gwarancja obowiązuje jedynie w odniesieniu do stali szlachetnej zlewozmywaków
wyprodukowanych po 1 stycznia 2014 r., wyłącznie w krajach w których TEKA prowadzi ich
sprzedaż (bezpośrednią lub pośrednią). Wszystkie akcesoria seryjne są wyłączone z gwarancji
(dotyczy: syfonów, kompletów odpływowych, klamer mocujących, uszczelek, sitek zamykających
odpływ, koszy na naczynia, desek do krojenia, dozowników na płyn do naczyń i innych).
Gwarancja TEKA jest gwarancją handlową, udzielaną przez nas jako producenta dodatkowo oraz
niezależnie od przepisów prawnych ustanowionych przez prawo krajowe wynikających z umowy
sprzedaży, prawa te są niezależne oraz zgodne z dodatkowymi prawami przyznanymi na mocy
niniejszej gwarancji handlowej.
Gwarancja ta nie dotyczy zlewozmywaków, które były niewłaściwie przechowywane lub zostały
zamontowane niezgodnie z zaleceniami producenta, były używane w sposób sprzeczny z
instrukcjami pielęgnacji lub odmiennie z przeznaczeniem (użytek niedomowy), przerabiane lub
czyszczone z wykorzystaniem nieodpowiednich metod lub środków nieprzeznaczonych do stali
szlachetnej. Więcej informacji o sposobach pielęgnacji na www.tekaserwis.com.pl.

WAŻNE:
WAŻNE W celu uzyskania gwarancji 75 lat należy zarejestrować produkt na stronie
www.tekaserwis.com.pl i wydrukować kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z
dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model zlewozmywaka.
W przypadku zapytań, wyjaśnień oraz reklamacji dotyczących niniejszej gwarancji HANDLOWEJ
prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub Oficjalnym Serwisem Technicznym TEKA:
serwisbaterie@teka.com.pl

Zwrot sprzętu może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez TEKA POLSKA.

www.teka.com

Aby jak najdłużej cieszyć się jakością zlewozmywaków TEKA,
TEKA, rekomendujemy stosowanie się do
następujących zaleceń dotyczących
dotyczących czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

Podstawowa pielęgnacja:
• powierzchnię zlewozmywaka należy regularnie myć przy użyciu środków czystości
przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym i ciepłej wody,
• do pielęgnacji zlewozmywaka należy używać miękkich gąbek lub ściereczek kuchennych,
• po wyczyszczeniu zlewozmywak należy opłukać ciepłą wodą i osuszyć.
Nie należy dopuszczać do kontaktu z powierzchnią zlewozmywaka:
• ostrych zmywaków oraz gąbek kuchennych mogących porysować powierzchnię,
• elementów rdzewiejących, mogących powodować zadrapania,
• środków zawierających ostre składniki ścierające,
• środków żrących, preparatów wybielających (np. chlor), kwasów, zasad ani innych
chemikaliów,
• ostrych narzędzi.
WAŻNE: Zlewozmywaki TEKA ze stali nierdzewnej są pokrywane w procesie produkcji specjalną
substancją ochronną, która zabezpiecza zlew przed zarysowaniami w transporcie. Jej niedokładne
wyczyszczenie na początku eksploatowania zlewozmywaka może być przyczyną powstawania
nieestetycznych plam. W efekcie pozostałe w zlewozmywaku osady w połączeniu z twardą wodą
mogą zabarwiać się na kolor rdzawy bądź biały. Dlatego też w początkowym okresie użytkowania
zaleca się regularne i dokładne czyszczenie powierzchni zlewozmywaka gąbką z preparatami
przeznaczonymi do mycia naczyń kuchennych, które doskonale rozpuszczają tłuszcz, a następnie
środkami do czyszczenia stali nierdzewnej.

Usuwanie różnego rodzaju zabrudzeń z powierzchni zlewozmywaka
1. Twarda woda, soki owocowe, herbata itp., zawierają substancje aktywne, które, jeśli działają
przez dłuższy czas, mogą spowodować powstanie plam na powierzchni zlewozmywaka. Należy
je szybko spłukać ciepłą wodą i ewentualnie wyczyścić środkami przeznaczonymi do
czyszczenia stali nierdzewnej.
2. Plamy z osadu wapniowego należy usuwać przy użyciu octu rozcieńczonego w ciepłej wodzie.
3. W codziennej pielęgnacji zlewozmywaka TEKA należy stosować środki czystości przeznaczone
do użytku w gospodarstwie domowym.
4. Mocniejsze zabrudzenia na powierzchni zlewozmywaka należy usuwać stosując środki
przeznaczone do czyszczenia stali nierdzewnej. Polecamy zastosowanie środka
pielęgnacyjnego i polerującego stal nierdzewną STARGLANZ marki TEKA.
5. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących usuwania zabrudzeń z powierzchni
zlewozmywaka, zalecamy wcześniejszy kontakt z Oficjalnym Serwisem Technicznym TEKA.

www.teka.com

