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Seznam servisních středisek Česká Republika
• Brno - Instalatérské práce (p. Valenta 604 639 581, p. Suchánek 603 498 357, Langrova 25, Brno, 627 00
• České Budějovice - UTS (p. Rottner 602 252 784, 387 202 091, Pomezní 33, Dobrá voda u Českých Budějovic,
373 16) • Dvůr Králové nad Labem - Vimma (p. Novotný 774 930 094, 774 930 093 nám. Republiky 103, Dvůr
Králové nad Labem, 544 01) • Karlovy Vary - Instalatérské Centrum (p. Palát 603 525 911, Okružní 761, Karlovy
Vary, 360 17 ) • Liberec - Limark p. Marek 777 111 541, 486 142 034, ul. 5. května 60, Liberec, 460 01 • Most - Svět
Vody p. Tschiharsch 777 661 885, nákupní centrum Sever, K. H. Máchy 344, Most, 434 01 • Olomouc - ADONI p.
Tezelle 737 242 942, 585 242 288, Holická 31, Olomouc, 772 00 • Ostrava - p. Vavrečka 777 271 553, Hutnická 249,
Vřesina u Hlučína, 747 20 • Havlíčkův Brod - p. Hnát 606 105 930, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, 580 01
• Praha - Rados p. Dostálík 603 222 200, Nad lesním divadlem 1117, Praha 4, 142 00
Seznam servisních středisek Slovensko
• Myjava - p. Tížik 00421 911 722 754, Poriadie 171, Poriadie, 306 22 • Žilina - p. Grečnár 00421 905 427 929,
Osloboditelov 12, Žilina, 010 01 • Humenné - p. Kochma 00421 905 655 358, Dobrianského 39, Humenné, 066
04 • Prividza - p. Klopan 00421 905 934 938, Kostolná Ves 177, Nitrianske Rudno, 972 26 • Liptovksý Mikuláš - p.
Kočtúch 00421 948 500 461, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1575/3, Liptovský Mikuláš, 031 01

Prodejce:

Datum prodeje:

Vážený zákazníku
děkujeme za přízeň a zakoupení našeho výrobku.
Pevně věříme, že budete s výrobky firmy TEiKO spol. s r.o. spokojeni.
Na výrobek je poskytována záruka, dle níže uvedených záručních lhůt.
Záruky se vztahují k výrobním vadám, vadám materiálu a použitých komponentů.

CZE

Záruční lhůty pro jednotlivé typy výrobků:
Za předpokladu, že kupující splnil své závazky vyplývající z instalačních a uživatelských návodů, prodávající
poskytuje záruky při normálním užívání výrobků za jeho konstrukci, materiál a provedení v následujících lhůtách:
• Akrylátové výrobky (vany, vaničky) 10 let
(od data prodeje uživateli, podmíněno řádně vyplněným záručním listem)
• Lité výrobky (vaničky) 5 let
(od data prodeje uživateli, podmíněno řádně vyplněným záručním listem)
• Hydromasážní vany, sprchové panely, masážní sprchové boxy, SPA bazény 2 roky
(všechny výrobky vyráběny v režimu zakázkové výroby | od data prodeje uživateli - nejdéle však 3 měsíce po datu výroby )

• Sprchové a vanové zástěny 2 roky
(od data prodeje uživateli)
• Ostatní výrobky (průmyslové boxy, sedátka) 2 roky
(od data prodeje uživateli)
• Náhradní díly 2 roky
(při běžném prodeji na fakturu, paragon apod.)
• Náhradní díly 2 roky
(při prodeji dílu včetně montáže - smlouva o dílo)
• Příslušenství (přeodpad. komplety, madla, podhlavníky, apod.) 2 roky
(od data prodeje uživateli)
Pozn.: Záruční doby platí od data prodeje, nejdéle však 3 měsíce po datumu výroby.
Záruka se nevztahuje:
• na výrobky mechanicky poškozené, používané v rozporu s uživatelským návodem, nedodržením
stavební připravenosti, nedodržením návodu k montáži, opotřebením, neoprávněným zásahem,
chybným zapojením, živelnou pohromou apod.
Záruční list pečlivě uschovejte, nelze vyžadovat dodatečné vystavení kopie.
Před usazením výrobku pečlvě překontrolujte, zda nevykazuje viditelné vady.
Reklamace
Reklamaci uplatňujte u prodejce.
Vždy předložte tento reklamační list. Neúplný, pozměněný nebo přepisovaný záruční list je neplatný a případná
prodloužená záruka není poskytnuta. Čištění a údržba: viz. uživatelský návod k výrobku
Obecně: Čištění povrchu akrylátu provádějte pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků, měkkou
houbou nebo hadříkem alespoň 1 x týdně. K čištění a desinfekci potrubí hydromasážních systémů používejte výhradně prostředky doporučené výrobcem: Vitapur, HG a to alespoň 1 x měsíčně, nepoužívjete Savo nebo podobné agresivní chemikálie.
Vyvarujte se:
Používání prostředků k čištění povrchu, které obsahují pevné částice. Zabraňte, aby povrch výrobku přišel do styku
s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), koncentráty vonných
esencí do koupele a barvivy. Výrobky nepoužívejte k jiným účelům než koupání (očistě těla). Buďte velmi opatrní
při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k poškození výrobku. Výrobek (vany, vaničky) nikdy
neusazujte způsobem pevného zazdění (viz. montážní návody), výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů.Pokud dojde k poškození povrchu výrobku, pokyny pro opravu naleznete v uživatelských návodech k
jednotlivým výrobkům, můžete se též obrátit na nejbližší servisní středisko nebo výrobce.
Vždy se řiďte uživatelským návodem k výrobku.

