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BATÉRIE A SPRCHY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby nasledujúcich výrobkov a prvkov zakúpeného tovaru:
a) odliatok korpusu batérie a keramickej hlavice batérie;
b) odliatok korpusu panelov, hlavovej sprchy a sprchových setov;
c) ďalšie prvky, ako napríklad: termostatické hlavice, sprchové prepínače, funkčné prepínače, dekoratívne povrchy,

automatické poistky, upevňovacie sady, sprchové hadice, pripojovacie hadice, malé pripojovacie hadice, ručné sprchové
hlavice, vyťahovacie ručné hlavice, prevzdušňovače, držiaky na slúchadlá, sprchové hlavice, vývody a uhlové prípojky.

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) spotrebný materiál, napr. napájacie batérie, filtre, spätné ventily
c) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
d) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
e) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
f) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,  vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako

produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na obdobie:
a) 7 rokov od dátumu predaja tovaru – na komponenty uvedené v bode 3a;
b) 5 rokov od dátumu predaja tovaru – na komponenty uvedené v bode 3b;
c) 2 roky od dátumu predaja tovaru – na výrobky a komponenty uvedené v bode 3c;

7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z
aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako sú: priebežná údržba (napr. čistenie prevzdušňovačov, hlavice, ručnej
hlavice, prepínačov, výtokov), ktorú je používateľ povinný vykonávať sám a na svoje náklady v súlade s „Návodom na
montáž a údržbu batérií”. Používateľ výrobku je povinný pravidelne kontrolovať technický stav vodovodných prípojok, ako
sú hadice, výstredníky, a v prípade odchýlok od pôvodného stavu vykonať potrebné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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KÚPEĽŇOVÁ KERAMIKA 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby:
a) keramických výrobkov:

x zachovanie farebnej stálosti;
x zachovanie rozmerov v rámci tolerancií definovaných normami; 
x rovnomernosť skloviny, s výnimkou spontánneho vytvárania pavučín a pľuzgierov na keramickom povrchu; 

b) nekeramických prvkov:
x životnosť mechanických častí (príslušenstvo, doplnky zakúpené ako súčasť sady), ak predčasné opotrebenie nie je

spôsobené chybným používaním alebo nesprávnou montážou. 
4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a

prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
c) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
d) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
e) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
f) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na obdobie:
a) 10 rokov od dátumu predaja tovaru – na komponenty uvedené v bode 3a;
b) 2 roky od dátumu predaja tovaru – na výrobky a komponenty uvedené v bode 3b.

7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z
aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu kúpeľňovej keramiky”. Používateľ výrobku je povinný pravidelne
kontrolovať technický stav vodovodných prípojok, ako sú hadice, výstredníky, a v prípade odchýlok od pôvodného stavu
vykonať potrebné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Platí pre výrobky zakúpené po 18.05.2021 

   6 

PODOMIETKOVÉ BATÉRIE 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo 
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a 
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby výrobku, ktoré sa objavia počas záručnej doby a vyplývajú z príčin
obsiahnutých vo výrobku.

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) spotrebný materiál, napr. napájacie batérie, filtre, spätné ventily
c) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
d) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovansím výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
e) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
f) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
g) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
h) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
i) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

j) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

k) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na obdobie:
a) 10 rokov od dátumu predaja tovaru – na kovový rám;
b) 5 rokov od dátumu predaja tovaru – na nádrž;
c) 2 roky od dátumu predaja tovaru – na ventily, tesnenia, gombíky, tlačidlá a pohyblivé časti.

7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z
aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu podomietkových batérií”. Používateľ výrobku je povinný pravidelne
kontrolovať technický stav vodovodných prípojok, ako sú hadice, výstredníky, a v prípade odchýlok od pôvodného stavu
vykonať potrebné nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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KABÍNY A SPRCHOVÉ VANIČKY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za zachovanie farebnej stálosti a rozmerov v rámci tolerancií stanovených v normách a
životnosť mechanických častí (roliek, závesov), ak predčasné opotrebenie nie je spôsobené chybným používaním alebo
nesprávnou manipuláciou.

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
c) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
d) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
e) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
f) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Platí pre výrobky zakúpené po 18.05.2021 

   9 

Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na dobu 2 rokov od dátumu predaja.
7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z

aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu kabín a sprchových vaničiek”.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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LINEÁRNE ODTOKOVÉ ŽĽABY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby:
a) prvkov z nehrdzavejúcej ocele - zachovanie rozmerov v toleranciách stanovených normami;
b) ostatných prvkov - životnosť mechanických častí (príslušenstvo, doplnky zakúpené ako súčasť sady), ak predčasné 

opotrebenie nie je spôsobené chybným používaním alebo nesprávnou montážou.
Lineárne odtoky sú určené na odvádzanie vody z kúpeľní na súkromné, nie priemyselné použitie. 

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
c) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
d) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
e) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
f) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na obdobie:
a) 10 rokov od dátumu predaja tovaru – na komponenty uvedené v bode 3a;
b) 2 roky od dátumu predaja tovaru – na výrobky a komponenty uvedené v bode 3b.

7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z
aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu kabín a lineárnych odtokov”.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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NEREZOVÉ, GRANITOVÉ A HYBRIDNÉ DREZY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za skryté chyby výrobku:
a) vnútorné prasknutia;
b) zachovanie rozmerov v rámci tolerancií definovaných normami.

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
c) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
d) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
e) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
f) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na dobu 18 rokov od dátumu predaja tovaru na granitové drezy a 2 roky na hybridné a nerezové drezy.
7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z 

aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu 
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu oceľových, žulových a hybridných drezov”.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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KERAMICKÉ DREZY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby:
a) keramických výrobkov:

x zachovanie farebnej stálosti;
x zachovanie rozmerov v rámci tolerancií definovaných normami; 
x rovnomernosť skloviny, s výnimkou spontánneho vytvárania pavučín a pľuzgierov na keramickom povrchu; 

b) nekeramických prvkov:
x životnosť mechanických častí (príslušenstvo, doplnky zakúpené ako súčasť sady), ak predčasné opotrebenie nie je

spôsobené chybným používaním alebo nesprávnou montážou. 
4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a

prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
c) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
d) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
e) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
f) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
g) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
h) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

i) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

j) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na obdobie:
a) 2 rokov od dátumu predaja tovaru – na komponenty uvedené v bode 3a;
b) 2 roky od dátumu predaja tovaru – na výrobky a komponenty uvedené v bode 3b.

7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z
aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako napríklad: pravidelnú údržbu, ktorú má vykonať používateľ sám a na
svoje náklady v súlade s „Návodom na montáž a údržbu keramických drezov”.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.
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DOPLNKY 
Dámy a páni, 

ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok poľskej značky Deante. Veríme, že zakúpený výrobok splní vaše očakávania a zvýši 
estetické a funkčné hodnoty u vás doma. Tím Deante vám praje príjemné používanie a v prípade potreby zostáva k dispozícii.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY VÝROBKOV DEANTE 

Zmluvné strany záruky  

1. Záruku poskytuje Deante Antczak spółka jawna so sídlom na ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz, Poľsko, ďalej len Ručiteľ.
2. Táto záruka platí iba pre výrobky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky a poskytuje sa:

a) Spotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe, ktorá kúpila tovar vo svoj prospech, a ktorý nesúvisí s jeho obchodnou alebo 
profesijnou činnosťou;

b) právnickej osobe a organizačnej jednotke, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá kúpila tovar v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti za podmienky, že budú pravidelne (min. raz ročne) vykonávané technické kontroly a 
údržba výrobkov oprávnenými osobami.

Rozsah záruky 

3. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby nasledujúcich výrobkov a prvkov zakúpeného tovaru:
a) štrukturálne chyby materiálu, pokiaľ nie sú spôsobené použitím korozívnych chemikálií alebo pôsobením mechanickej

sily,
b) továrenské deformácie spôsobené výrobným procesom zistené pred montážou,
c) zachovanie rozmerov v rámci tolerancií definovaných normami.

4. Záruka zaniká v prípade nedodržania všetkých ustanovení tohto záručného listu, ako aj ustanovení montážnych a
prevádzkových pokynov daného výrobku, ktoré sú súčasťou výrobku a sú dostupné na https://deante.pl/pl/Instrukcje-oraz-
karty-gwarancyjne. To platí aj pre opravy vykonávané neoprávnenými osobami, ktoré počas reklamačného konania Ručiteľ
nevyznačil Kupujúcemu, ako aj v prípade chýbajúceho dokladu potvrdzujúceho nákup. Určenie osôb oprávnených na opravu
Ručiteľom sa vykonáva písomne, e-mailom alebo telefonicky.

5. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenia povrchu alebo komponentov tovaru počas prepravy, manipulácie, skladovania a používania,

ako napríklad: úlomky, škrabance, zmena farby, preliačiny, ako aj nesprávne zabezpečenie výrobkov počas stavebných
prác;

b) spotrebný materiál, napr. napájacie batérie, filtre, spätné ventily
c) poškodenia spôsobené dierovaním ďalších otvorov vo výrobku;
d) poškodenia spôsobené poklesom teploty pod 0 stupňov Celzia v miestnosti, kde je výrobok nainštalovaný, alebo

namontovaním výrobku v exteriéri akejkoľvek budovy;
e) poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku prietoku cez výrobok vody obsahujúcej:

x farebné znečistenia v dôsledku prerušenia dodávky vody (napr. po pravidelných kontrolách vodovodných systémov
v budove alebo po poruchách)

x nečistoty uhličitanu vápenatého s koncentráciou vyššou ako 220 mg na liter
f) výrobkov zakúpených z expozície alebo za zníženú cenu,
g) vyplývajúcu z nákupu výrobku, ktorý je na štítku označený ako produkt druhej triedy.
h) malých odchýlok v budove, konštrukcii a vzhľade medzi
i) nimi výrobkami označenými rovnakým názvom série, kódom a symbolom, ktoré sú výsledkom zavedenia vylepšení

počas výrobného procesu a vylepšenia výrobku počas jeho životného cyklu, ktoré neovplyvňujú úžitkovú hodnotu pri
používaní výrobku.

j) doplnky dodávané s výrobkom, t. j. odtokové a prepadové sady, háky, západky a doplnkové vybavenie, ako sú závesy,
dosky, košíky a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záručná doba 2 roky.

k) poškodenia vonkajších povrchov spôsobené použitím chemikálií obsahujúcich acetón, tabliet do umývačky riadu,
odvápňovačov, toaletných blokov, gélov, čističov odtokov.
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Záručná doba 

6. Záruka sa poskytuje na dobu 2 rokov od dátumu predaja tovaru.
7. Poskytnutie záruky zahŕňa právo na opravu tovaru, na výmenu tovaru za bezvadný alebo na výmenu tovaru za podobný z

aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému tovaru – podľa výberu
Ručiteľa.

Nahlásenie reklamácie 

8. Reklamáciu tovaru je možné podať nasledujúcim spôsobom:
a) prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný na https://reklamacja.deante.pl/;
b) osobne v mieste nákupu tovaru;
Reklamácia by mala obsahovať: dátum nahlásenia reklamácie Ručiteľovi, osobné údaje zákazníka (meno a priezvisko, adresa
zákazníka, adresu inštalácie výrobku, telefónne číslo, e-mailovú adresu), kód a názov reklamovaného produktu, dátum a
číslo dokladu o kúpe, popis poškodenia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nám zabráni
posúdiť reklamáciu. Ak chcete poznať pravidlá spracúvania vašich osobných údajov Ručiteľom, prečítajte si naše zásady
ochrany osobných údajov na adrese https://deante.pl/pl/Polityka-prywatnosci.
Ručiteľ bude ihneď po prijatí reklamácie informovať Kupujúceho o prijatí reklamácie a o tom, či má byť Výrobok doručený
na miesto nákupu Ručiteľa, alebo sa obhliadka uskutoční v mieste jeho montáže.

Posúdenie reklamácie 

9. Ručiteľ odpovie na prijatú reklamáciu týkajúcu sa vád zistených počas záručnej doby do 30 dní odo dňa prijatia
reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa.

10. Ručiteľ sa zaväzuje efektívne a rýchlo odstrániť vadu opravou, výmenou tovaru, výmenou prvku výrobku alebo výmenou
výrobku za podobný z aktuálnej ponuky firmy, ktorý bude štýlovo podobný a funkčne i cenovo zodpovedajúci zakúpenému
tovaru, a to v prípade oprávnenej reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru servisom Ručiteľa. O spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje Ručiteľ.

11. V prípade výmeny výrobku za nový záručná doba začína plynúť odo dňa dodania nového výrobku. V prípade opravy sa
záručná doba výrobku predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol výrobok pre vadu tovaru používať. Vymenené prvky
výrobku alebo vymenený výrobok sa vtedy stanú majetkom Ručiteľa.

12. Záručná oprava nezahŕňa prevádzkové činnosti, ako sú: priebežná údržba (napr. čistenie prevzdušňovačov, hlavice, ručnej
hlavice, prepínačov, výtokov), ktorú je používateľ povinný vykonávať sám a na svoje náklady v súlade s „Návodom na
montáž a údržbu doplnkov”. Používateľ výrobku je povinný pravidelne kontrolovať technický stav vodovodných prípojok.

Ďalšie informácie 

13. Ručiteľ je zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že vada vznikla z dôvodu chyby vo výrobku.
14. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, nesmie byť znečistený a nesmie obsahovať známky každodenného používania (špina,

prach atď.).
15. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí osoba podávajúca reklamáciu všetky náklady Ručiteľa súvisiace so začatím plnenia

záväzkov vyplývajúcich zo záručných podmienok vo výške požadovanej a oprávnenej Ručiteľom, pokiaľ táto povinnosť platby
vzniká v dôsledku rozsudku príslušného spoločného súdu v priebehu príslušného súdneho konania.

16. Zákazník je povinný zabezpečiť výrobok po dobu vybavenia reklamácie.
17. V prípade kontrolných a záručných opráv vykonaných servisom Ručiteľa v mieste inštalácie produktu je zákazník povinný

poskytnúť k výrobku voľný prístup umožňujúci jeho demontáž, montáž alebo opravu.
18. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predaného

tovaru.




