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TEKA	–	Prodloužená	záruka	
	

Nejčastější	dotazy	
	

	
1. Jak	 zjistím,	 zda	 se	 na	 můj	 spotřebič	 vztahuje	 Prodloužená	 záruka	 5	 nebo	

Lifetime	warranty	10	let?	
	
Zda	je	váš	spotřebič,	dřez	nebo	kuchyňská	baterie	zařazena	do	akce	Prodloužená	záruka	5	let	
či	Lifetime	warranty	na	nerezové	dřezy	si	můžete	ověřit	přímo	na	stránkách	zaruka.teka.cz,	
kde	je	uveden	seznam	aktuálních	výrobků	vybraných	pro	tyto	akce.	Pokud	v	tomto	seznamu	
svůj	 výrobek	 najdete,	 pak	 ho	 můžete	 zaregistrovat	 a	 po	 splnění	 podmínek	 získáte	
prodlouženou	záruku.	
	

2. Kde	najdu	podmínky	získání	akce	Prodloužená	záruka	5	let/Lifetime	warranty	
na	nerezové	dřezy?	

	
Aktuální	platné	podmínky	akce	najdete	zde:	https://zaruka.teka.cz/podminky		
	

3. Kteří	 prodejci	 jsou	 zapojeni	 do	 akce	 Prodloužená	 záruka	 5	 let/Lifetime	
warranty	na	nerezové	dřezy?	

	
Do	 akce	 jsou	 zapojeni	 všichni	 prodejci,	 kteří	 prodávají	 spotřebiče	 značky	 Teka	
v	maloobchodní	síti	na	území	České	a	Slovenské	republiky.		
	

4. Kde	mohu	výrobek	zaregistrovat?	
	
Registrace	 výrobku	 probíhá	 online	 na	 stránce	 https://zaruka.teka.cz/	 pomocí	 vyplnění	
registračního	formuláře.	
	

5. Je	registrace	nějak	časově	omezená?	
	
Pokud	chcete	svůj	výrobek	zaregistrovat	a	získat	prodlouženou	záruku,	je	nutné	registraci	
provést	 nejpozději	 30	dní	 od	data	nákupu	 (případně	30	dní	 od	data	 instalace).	 Pokud	by	
registrace	byla	provedena	později,	nemůže	být	bohužel	uznána.	
	

6. Jak	registrace	probíhá?	
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Na	stránce	zaruka.teka.cz	je	nutné	vyplnit	registrační	formulář,	zadat	správné	údaje	týkající	
se	 výrobku,	 prodejce	 i	 kupujícího	 a	 v	neposlední	 řadě	 doložit	 nutné	 doklady	 –	 prodejní	
doklad	 (případně	 předávací	 protokol)	 a	 výrobní	 štítek.	 Jakmile	 naši	 kolegové	 prověří	
správnost	 zadaných	 údajů	 a	 potvrdí	 nárok	 na	 získání	 prodloužené	 záruky,	 obdržíte	
automaticky	generovaný	certifikát	sloužící	k	prokázání	tohoto	nároku.			
	
	

7. Co	když	nemám	přístup	k	internetu?	Mohu	i	tak	výrobek	zaregistrovat?	
	
O	zaregistrování	výrobku	zkuste	požádat	přímo	prodejce,	u	kterého	jste	výrobek	zakoupili.	
Prodejci	mají	s	registrací	prodloužené	záruky	zkušenost	a	mohou	vám	s	ní	pomoci.	Případně	
můžete	požádat	kohokoliv,	kdo	má	přístup	k	internetu/e-mailu,	aby	vám	s	registrací	pomohl.	
Je	možné	kontaktovat	i	naše	zákaznické	centrum	+420	293	050	800,	kde	jsou	naši	kolegové	
připraveni	s	registrací	pomoci.	
	
	

8. Co	je	k	registraci	potřeba	doložit?	
	
K	registraci	je	potřeba	doložit:	
	

• Čitelnou	kopii	prodejního	nákupního	dokladu		
• Fotku	výrobního	štítku	
• Případně	čitelnou	kopii	Předávacího	protokolu	získaného	při	instalaci	spotřebiče	

	
	

9. V	seznamu	modelů	není	model	spotřebiče,	který	chci	zaregistrovat.	
	
Akce	Prodloužená	záruka	5	let/Lifetime	warranty	na	nerezové	dřezy	se	vztahuje	pouze	na	
vybrané	 výrobky,	 jejichž	 seznam	 najdete	 zde:	 https://zaruka.teka.cz/seznam-akcnich-
nabidek.	 Pokud	 váš	 spotřebič	 v	tomto	 seznamu	 není,	 tak	 se	 na	 něj	 prodloužená	 záruka	
nevztahuje.		
	

10. Nedaří	se	mi	najít	výrobní	štítek	spotřebiče.	
	
Výrobní	 štítek	 najdete	 na	 každém	 výrobku	 značky	 Teka.	 Níže	 najdete	 ukázky	 toho,	 kde	
výrobní	štítky	hledat.	
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11. Nedaří	se	mi	najít	všechna	potřebná	čísla	a	kódy.	
	
Pro	registraci	výrobku	budete	potřebovat:	Model	spotřebiče,	Kód	spotřebiče	a	Sériové	číslo.		
	

• Označení	modelu	spotřebiče	najdete:	na	výrobním	štítku	(označeno	Mod.	nebo	Typ.)	
	

• Kód	 spotřebiče	 najdete:	 na	 výrobním	 štítku	 spotřebiče	 (číslo	 označené	 nejčastěji	
Code	nebo	Cod.)	nebo	na	prodejním	dokladu	

	
• Sériové	číslo	najdete	na	výrobním	štítku	spotřebiče	(číslo	označené	nejčastěji	jako	N,	

S-No,	Ns,	No	nebo	Serial	No)	
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12. Registrační	formulář	hlásí	chyby	
	
Pokud	se	vám	ani	opakovaně	nepodaří	správně	zadat	všechny	potřebné	údaje,	prosím	
kontaktujte	nás	na	info@teka.cz.	Do e-mailu prosím uveďte vaše kontaktní údaje včetně adresy, 
kontaktního e-mailu a telefonního čísla, a také všechny nezbytné informace o výrobku, zejména: 
název výrobku, název akce v jejímž rámci jste výrobek zakoupili, sériové číslo, kód výrobku a 
připojte scan nákupního dokladu a fotku výrobního štítku. Naši kolegové ze zákaznického centra 
vás budou kontaktovat a pokusí se spolu s vámi problém vyřešit a spotřebič zaregistrovat. 
	
	

13. Datum	prodeje	spotřebiče	je	starší	než	30	dní,	co	mám	dělat?	
	
Pro	získání	prodloužené	záruky	 je	nutné	výrobek	zaregistrovat	nejpozději	30	dní	od	data	
prodeje.	 Datum	 prodeje	 uvedené	 na	 prodejním	 dokladu	 MUSÍ	 souhlasit	 s	datem,	 které	
vyplníte	do	formuláře	a	zároveň	NESMÍ	být	ne	starší	než	30	dní	od	data	registrace.	
	
Pokud	u	vás	došlo	k	tomu,	že	výrobek	byl	zakoupen	dříve,	ale	instalován	byl	později	a	máte	
k	dispozici	potvrzený	předávací	protokol,	který	jste	při	instalaci	obdrželi,	lze	jako	datum	
prodeje	uvést	datum	instalace	spotřebiče	podle	Předávacího	protokolu.	Stále	ale	musí	být	
splněna	podmínka,	že	datum	instalace	nesmí	být	starší	než	30	dní	od	data	registrace.	
	

14. Nedaří	se	mi	nahrát	doklady	nutné	pro	registraci.	
	
Zkontrolujte	si:	

a. zda	v	názvech	souborů	nemáte	diakritiku	
	

b. zda	máte	správný	formát	souboru	
	

i. podporované	formáty	jsou:	.pdf,	.jpg	.jpeg	a	.tiff.	Ostatní	formáty	nelze	
nahrát.	

	
c. zda	má	soubor	vhodnou	velikost.	Maximální	velikost	každého	z	nahrávaných	

dokumentů	je	10	MB.		

V	případě,	že	nic	z	výše	uvedeného	nefunguje	a	stále	máte	problém	s	nahráváním	dokumentů,	
prosím	 kontaktujte	 nás	 na	 info@teka.cz.	 Do	 e-mailu	 prosím	 uveďte	 vaše	 kontaktní	 údaje	
včetně	 adresy,	 e-mailu	 a	 telefonního	 čísla,	 a	 také	všechny	nezbytné	 informace	o	 výrobku,	
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zejména:	název	výrobku,	název	akce	v	jejímž	rámci	jste	výrobek	zakoupili,	sériové	číslo,	kód	
výrobku	 a	 připojte	 kopii	 nákupního	 dokladu	 a	 fotku	 výrobního	 štítku.	 Naši	 kolegové	 ze	
zákaznického	 centra	 vás	 budou	 kontaktovat	 a	 pokusí	 se	 spolu	 s	 vámi	 problém	 vyřešit	 a	
spotřebič	zaregistrovat.	

	
15. Registraci	jsem	úspěšně	dokončil,	ale	nepřišel	mi	žádný	e-mail,	co	mám	dělat?	

	
Po	 dokončení	 registrace	 by	 vám	 mělo	 na	 e-mail	 zadaný	 při	 registraci	 přijít	 potvrzení	 o	
provedené	registraci.	Pokud	žádný	e-mail	nepřišel,	zkontrolujte	ve	vaší	e-mailové	schránce	i	
složky	spam,	nevyžádanou	poštu	nebo	promo	nabídky.	Někdy	se	 stane,	 že	e-maily	od	nás	
přijdou	tam.	Pokud	ani	 tam	email	nenajdete,	kontaktujte	nás	na	 info@teka.cz.	Mohlo	dojít	
například	k	překlepu	ve	vaší	e-mailové	adrese	při	vyplňování	registračního	formuláře.		
	

16. Kdy	dostanu	certifikát?	
	
Pokud	 budou	 splněny	 všechny	 podmínky	 nutné	 pro	 získání	 prodloužené	 záruky,	 tak	
Certifikát	potvrzující	nárok	na	prodlouženou	záruku	vám	bude	zaslán	na	e-mailovou	adresu	
uvedenou	v	registračním	formuláři	do	60	dní	od	registrace.			
	

17. Certifikát	mi	nedorazil,	co	mám	dělat?	
	
Zkontrolujte	 ve	 vaší	 e-mailové	 schránce	 složky	 spam,	 nevyžádanou	 poštu	 nebo	 promo	
nabídky.	Někdy	se	stane,	že	e-maily	od	nás	přijdou	tam.	Pokud	ani	 tam	email	nenajdete	a	
pokud	už	uplynulo	více	než	60	dní	od	data	registrace,	kontaktujte	nás	na	info@teka.cz.	
	

18. Jak	mohu	uplatnit	prodlouženou	záruku?	
	

Řádně	zaregistrovanou	prodlouženou	záruku	lze	uplatnit	u	smluvního	servisního	partnera	
společnosti	Teka	při	závadě	na	výrobku	po	skončení	zákonné	24měsíční	záruční	doby.		
	
Žádost	o	servisní	zásah	je	třeba	zadat	na	www.tekaservis.cz	a	předložit	při	návštěvě	
technika	Certifikát	spolu	s	nákupním	dokladem	k	výrobku.	Prodloužená	záruka	bude	
poskytnuta	v	souladu	s	podmínkami	akce	Prodloužená	záruka	5	let.	

	
		


