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WARUNKI GWARANCJI

JAKIE PRZYPADKI SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ
- COSENTINO, S.A.U. zobowiązuje się do wymiany, przez
okres DZIESIĘCIU (10) LAT, na warunkach określonych w
niniejszym dokumencie, wadliwego produktu na produkt o 
takich samych cechach (kolor, grubość, itp.) jak produkt
zakupiony przez klienta.

- Niniejsza gwarancja obejmuje ultrakompaktowe powierz-
chnie DEKTON marki Cosentino®, przeznaczone do
zastosowań dwuwymiarowych, takie jak blaty, okładziny oraz 
pokrycia ścienne i podłogowe, które są montowane na stałe 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Ważne jest, aby dokonać 
ostatecznego wyboru koloru i wykończenia przed uzgodnie-
niem warunków zakupu, ponieważ niniejsza gwarancja nie
obejmuje późniejszych zmian dotyczących wyboru.

- Niniejsze Warunki gwarancji obowiązują pod warunkiem
ścisłego przestrzegania przez klienta instrukcji
użytkowania i konserwacji produktów DEKTON marki
Cosentino®, które zostały określone w obowiązujących
instrukcjach dla różnych zastosowań produktów.

JAKIE PRZYPADKI NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ
- Wszelkiego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku działania, pracy lub interwencji osób
trzecich, które nie są związane z COSENTINO, S.A.U., takie
jak problemy spowodowane nieprawidłowym
wykończeniem/przygotowaniem produktu, niewłaściwymi
metodami instalacji lub innymi modyfikacjami lub zmiana-
mi w oryginalnym produkcie DEKTON marki Cosentino®.

- Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, 
w tym między innymi: (i) wykorzystywania produktu w

celach, do których nie jest przeznaczony; (ii) używania 
produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisa-
mi technicznymi lub przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa oraz (iii) nieprzestrzegania zaleceń 
zawartych w instrukcji użytkowania oraz konserwacji.

- Klęski żywiołowe, szkody spowodowane przez interakcje 
z innymi produktami lub powstałe z innych przyczyn,
pozostających poza kontrolą COSENTINO, S.A.U.

- Pęknięcia powstałe w blatach po montażu. W takim
przypadku pęknięcia w materiale nie są uważane za wady 
materiałowe. Głównymi przyczynami pękania jest
przesuwanie się lub osiadanie, nadmierne obciążanie
blatów lub naprężenia mechaniczne materiału
wywoływane podczas montażu.

- Odpryski. Przyczyną powstawania odprysków nie jest
wadliwy materiał, lecz tarcie lub uderzanie przedmiotów o 
krawędzie powierzchni blatu.

- Szkody następcze lub nieprzewidziane, straty oraz
koszty, za wyjątkiem szkód, strat oraz kosztów
dotyczących samego produktu, w tym między innymi
(przytoczone wyłącznie w celach informacyjnych) uszkod-
zenia innych produktów, instalacji, naprawy dodatkowe
lub uzupełniające związane z pracami hydraulicznymi,
elektrycznymi i murarskimi, które mogą być konieczne w
celu naprawienia lub wymiany objętego niniejszą
gwarancją produktu DEKTON marki Cosentino®, nie są
objęte niniejszą gwarancją i wyłączną odpowiedzialność za 
nie ponosi klient.

COSENTINO, S.A.U. udziela gwarancji na produkty DEKTON marki Cosentino® obejmującej wady produkcyjne 
przez okres DZIESIĘCIU (10) LAT od daty zakupu.

Niniejsze Warunki gwarancji będą w pełni obowiązywać wyłącznie pod warunkiem, że klient zarejestruje się w 
ciągu 60 dni od daty zakupu produktu, jak określono w odpowiednim ustępie, i przedstawi oryginał faktury lub 
paragon (wskazujący datę sprzedaży i nazwę dystrybutora produktu), przekazując wadliwy produkt do 
dyspozycji COSENTINO, S.A.U.

COSENTINO, S.A.U. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnej usługi gwarancyjnej, jeżeli 
wymagania określone w poprzednim ustępie nie zostaną spełnione lub jeżeli informacje dostarczone przez 
klienta będą nieprawdziwe, niepełne lub nieczytelne.



COSENTINO, S.A.U. udziela gwarancji na produkty DEKTON 
marki Cosentino® obejmującej wady produkcyjne przez 
okres DZIESIĘCIU (10) LAT od daty zakupu. Niniejsze 
Warunki gwarancji będą w pełni obowiązywać wyłącznie 
pod warunkiem, że klient zarejestruje się w ciągu 30 dni od 
daty zakupu produktu, jak określono w odpowiednim 
ustępie, i przedstawi oryginał faktury lub paragon 
(wskazujący datę sprzedaży i nazwę dystrybutora 
produktu), przekazując wadliwy produkt do dyspozycji 
COSENTINO, S.A.U.

COSENTINO, S.A.U. zastrzega sobie prawo do odmowy 
świadczenia nieodpłatnej usługi gwarancyjnej, jeżeli 
wymagania określone w poprzednim ustępie nie zostaną 
spełnione lub jeżeli informacje dostarczone przez klienta 
będą nieprawdziwe, niepełne lub nieczytelne.

- Gwarancja nie obejmuje również szkód, które mogą 
powstać od momentu pojawienia się wady objętej 
gwarancją, w tym szkód powstałych w trakcie procesu 
składania i rozpatrywania reklamacji, a także podczas 
całego okresu wymiany produktu. W związku z powyższym 
wykluczeniem gwarancja nie obejmuje szkód, w tym utraty 
zarobków, które klient, nabywca produktu lub osoby trzecie 
mogą ponieść w ramach działalności handlowej, gospodar-
czej, zawodowej lub podczas codziennego użytkowania.

- Szkody, jakie mogą być spowodowane brakami lub 
aniedbaniami w projektach technicznych budynków, w 
których montowane są produkty DEKTON marki 
Cosentino®.

- Gwarancja nie obejmuje również różnic pomiędzy 
próbkami i zdjęciami produktów DEKTON marki Cosentino® 
a rzeczywistymi zakupionymi produktami. Ponadto 
gwarancja nie obejmuje plam spowodowanych przez 
elementy materiału i wad wykończenia połyskowego, 
ponieważ COSENTINO, S.A.U. w żadnym wypadku i z 
żadnego powodu nie wprowadza do sprzedaży produktów 
zawierających powyższe wady.
- Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku napraw 
produktu i/lub wprowadzania zmian w produkcie, 
dokonywanych bez uzyskania należytego zatwierdzenia od 
COSENTINO, S.A.U.

- Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę 
wadliwego produktu na inny produkt o podobnych 

cechach (kolor, grubość, itp.) jak produkt zakupiony przez 
klienta, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na jego 
wycofanie z oferty. W takim przypadku zostanie on 
wymieniony na możliwie najbardziej podobny produkt, 
dostępny w tym momencie.

JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ GWARANCJI
Aby gwarancja zaczęła obowiązywać, należy aktywować ją 
na stronie produktu DEKTON marki Cosentino® – 
www.dekton.com. Do rejestracji na stronie internetowej 
wymagane są dane przekazywane przez punkt sprzedaży 
i/lub kamieniarza oraz klienta, w związku z czym zalecamy, 
aby klient dokonał aktywacji bezpośrednio w punkcie 
sprzedaży lub u kamieniarzy.

Na koniec procesu rejestracji klient otrzymuje e-mail z 
kopią karty gwarancyjnej.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ
If you believe that your DEKTON by Cosentino® product has 
a defect and you wish to file a claim in accordance with 
this warranty, please contact the COSENTINO, S.A.U. 
Customer Service Department by fax, e-mail and/or letter, 
or by phone, indicating your warranty number, at the 
following: 

Cosentino, S.A.U.
Carretera Baza-Huercal Overa km 59
04850 Cantoria (Almería)
Tel.: +34 902 44 41 75
Fakx: +34 950 44 42 26
Strona internetowa: www.dekton.com

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE COSENTINO S.A.U., JEŚLI 
PRODUKT OKAŻE SIĘ WADLIWY
W przypadku wystąpienia wady w produkcie DEKTON 
marki Cosentino®, którą obejmuje niniejsza gwarancja, 
COSENTINO, S.A.U., po odpowiedniej weryfikacji, wymieni 
materiał niezbędny do wytworzenia produktu DEKTON 
marki Cosentino®.

Firma COSENTINO, S.A.U. jest uprawniona do udzielenia 
gwarancji na ultrakompaktowe powierzchnie DEKTON 
marki Cosentino®.
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