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Η Teka, ως ευγνωµοσύνη για την εµπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα της, επεκτείνει την 
εµπορική εγγύηση των ανοξείδωτων νεροχυτών εφ’ όρου ζωής.

Ο Όµιλος TEKA αποτελεί διεθνές χρυσό πρότυπο παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυτών. Κατά την διάρκεια 
παραγωγής, οι νεροχύτες υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους που εξασφαλίζουν την µεγάλη διάρκεια 
ζωής των προϊόντων µας.
Αυτή η επέκταση της εγγύησης ισχύει µόνο για τον ανοξείδωτο χάλυβα των νεροχυτών που κατασκευάστηκαν 
από την 01/03/2019 και για τις χώρες εκείνες όπου η TEKA τους πουλάει, είτε άµεσα είτε έµµεσα . Εξαιρούνται 
όλα τα εξαρτήµατα: βαλβίδες, αυτόµατες βαλβίδες, συνδέσεις, σφιγκτήρες εγκατάστασης, φλάντζες, σουρωτήρια 
διαφόρων υλικών, καλάθια και συρµάτινα στηρίγµατα πιατών, επιφάνειες κοπής από διάφορα υλικά, dispensers και 
µπαταρίες (στην περίπτωση των Tekaway sets).

Η Εγγύηση της TEKA είναι µια εµπορική εγγύηση, που παρέχεται από εµάς ως κατασκευαστές, επιπλέον και 
ανεξαρτήτως των νοµικών δικαιωµάτων που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που προέρχονται από 
τη σύµβαση πώλησης, τα δικαιώµατα αυτά είναι ανεξάρτητα από και συµβατά µε τα πρόσθετα δικαιώµατα που 
χορηγούνται βάσει αυτής της εµπορικής εγγύησης.
Η εγγύηση δεν ισχύει για νεροχύτες που έχουν αποθηκευτεί ή εγκατασταθεί λανθασµένα, που έχουν χρησιµοποιηθεί 
εσφαλµένα ή ακατάλληλα (µη οικιακή χρήση), που έχουν αλλοιωθεί ή έχουν καθαριστεί µε ακατάλληλες µεθόδους 
ή µε ακατάλληλα προϊόντα για ανοξείδωτο χάλυβα . ∆είτε τις συστάσεις καθαρισµού στο: www.teka.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να ισχύει η εγγύηση αυτή, ο χρήστης πρέπει να αποδείξει στην επίσηµη Τεχνική Υπηρεσία της 
ΤΕΚΑ την ηµεροµηνία αγοράς, παρουσιάζοντας είτε τιµολόγιο αγοράς ή δελτίο αποστολής ή άλλη απόδειξη που 
εξέδωσε ο πωλητής του προϊόντος. Για τα προϊόντα που προορίζονται σε νέες κατασκευές, θα πρέπει να παρέχονται 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία κατά την οποία τα µοντέλα αυτά διατέθηκαν προς χρήση.
Για πληροφορίες, επεξηγήσεις και καταγγελίες που αφορούν αυτήν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ εγγύηση, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή την Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης της TEKA στη διεύθυνση:
 - Στο website της εταιρείας µας: www.teka.com,
 - service@tekahellas.gr,
 - Μέσω ταχυδροµείου, στην διεύθυνση: 
 Θέση Ρουπάκι, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
 Υπόψιν: Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές µόνο κατόπιν προηγούµενης ρητής συγκατάθεσης της TEKA.
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