
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 

na směšovací baterie  
 

BLANCO 
 
 

Firma BLANCO zodpovídá za kvalitu výrobku v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje. 
Záruka se vztahuje pouze na reklamace vzniklé výrobní vadou a nebo vadou materiálu. Vadné výrobky 
popřípadě jejich vadné díly budou podle našeho uvážení buď opravené  nebo vyměněné. Pozáruční bezplatný 
servis je poskytovaný na závady vzniklé vadou materiálu. Při každé reklamaci je nutné předložit řádně vyplněné 
údaje dle reklamačního řádu nebo záručního listu. Zákazník uplatňuje reklamaci u prodejce, u kterého výrobek 
zakoupil.  

 
Záruka zaniká v následujících případech: 
- chybná nebo nesprávná montáž a manipulace  
- přirozené opotřebování, chybná nebo špatná údržba 
- nevhodné provozní podmínky 
- poškození nečistotou z používané vody a usazováním vodního kamene 
- poškození zaviněné chemickými, elektrochemickými a nebo elektrickými 
  vlivy 
- poškození povrchu použitím nesprávných přípravků na čištění 
- vnější mechanický zásah jakéhokoliv druhu 
- kvalita a vlastnosti vody neodpovídající povoleným normám 
- záruka se nevztahuje na těsnění a perlátor 
- kartuš baterie tvoří kompaktní nerozebíratelný celek a není povoleno do ní  
  jakýmkoliv způsobem zasahovat 
- náklady na servisní cestu technika při nezjištění závady ve smyslu záruky  
  hradí výhradně osoba, která nárok na opravu uplatnila 
- otázky záruky, výměny a případného zrušení kupní smlouvy se řídí ustanoveními 
  Občanského zákoníku 

   
Montážní pokyny: 
- montáž baterie svěřte výhradně odbornému personálu 
- doporučujeme vybavit přívody teplé a studené vody filtrem na mechanické 
   nečistoty 
- před instalací baterie je nutné propláchnout přívodové hadičky baterie tak, aby   
  se zabránilo průniku cizích částic do baterie a případnému poškození kartuše 
- správné připojení: vlevo z čelního pohledu teplá voda, vpravo studená voda  
- tlaky přívodů teplé a studené vody musí být vyrovnané   
- na výtokové raménko nesmí být montovány žádné další prvky, které omezují  
  výtok vody, jako např. perlátor, rozstřikovač apod. 
 
Návod na údržbu baterie: 
- čištění chromovaných baterií provádějte mýdlovou vodou nebo  
   nebo zředěným mycím prostředkem 
- čištění barevných nebo kombinovaných baterií provádějte pouze  
  mýdlovou vodou nebo silně zředěným mycím prostředkem 
- baterii utřete dosucha případně vyleštěte jemným hadříkem 
- k čištění baterií nesmějí být používány prostředky na odstraňování 
  vodního kamene, prostředky s obsahem alkoholu a kyseliny, dále potom  
   prostředky s obsahem brusiva (ani brusné hubky na nádobí) !!!!!   


