PODMÍNKY DVOULETÉ ZÁRUKY NA KONVICI
1.
„GERLACH” akciová společnost se sídlem v Drzewicy (26-340) na ul. Braci Kobylańskich 41
(dále jen Gerlach SA), tímto poskytuje záruku na nabízenou konvici.
2.
Gerlach SA Vám zaručuje, že nerezová ocel použitá ve třídě AISI201, PN - 1H17N4G9, EN 1.4372 odpovídá předpisům pro styk s potravinami.
3.
Je-li reklamace schválena, společnost Gerlach SA odstraní vady a dodá distributorovi výrobek
bez vad do 21 dnů ode dne dodání vadného produktu distributorem na prodejní místo nebo na
adresu uvedenou v bodě 1 výše. Pokud nelze vady odstranit, může zákazník požadovat výměnu
výrobku za nový.
4.
Tato záruka se poskytuje pouze za použití výrobku v souladu s jeho určením, za předpokladu,
že budou dodržena doporučení výrobce, zejména v oblasti mytí a údržby.
5.
Tato záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené:
✓ z důvodu nesprávného použití,
✓ uvnitř a vně nádoby v důsledku nesprávného použití a péče ze strany uživatele, např. změna
barvy, skvrny, škrábance a ohyby,
✓ v důsledku přehřátí výrobku,
✓ z důvodu dalšího používání produktu po předchozím odhalení vady,
✓ v důsledku oprav provedených mimo Gerlach SA,
6.
Záruka se poskytuje kupujícímu na zakoupenou konvici pod podmínkou jejich předložení v
místě prodeje nebo v sídle společnosti Gerlach SA společně s reklamovaným produktem dokladu o
koupi produktu, na který se vztahuje záruka, a záručního listu s podmínkami záruky.
7.
Záruka platí na území Evropské unie.
8.
Záruka nevylučuje, neomezuje ani nezastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o
záruce za vady prodaného zboží.
Podmínky používání konvice
Od roku 1760 se s vášní věnujeme vytváření výrobků známých svou vysokou kvalitou, abyste si
používání našich výrobků mohli užívat co nejdéle, proto se prosím řiďte našimi pokyny.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
✓
✓
✓
✓

konvici umyjte zevnitř i zvenčí teplou vodou
důkladně opláchnout
otřete a osušte vnější povrchy měkkým hadříkem
nalijte vodu (3/4 objemu) dovnitř konvice, uvařte ji a vylijte (opakujte činnost dvakrát)

ZPŮSOB POUŽITÍ:
✓ konvice by měla být naplněna velkým otvorem s víkem až do ¾ své kapacity, pokud je
kapacita konvice přeplněna, voda může během vaření odtékat značnou silou a vroucí voda
může způsobit popáleniny nebo poškození okolních předmětů
✓ nikdy nevařit vodu s otevřeným víkem
✓ během vaření by měla být píšťalka v poloze „zavřeno“
✓ pára unikající při vaření zpod víka nebo zpod píšťalky může způsobit popáleniny, takže je
nutné věnovat zvláštní pozornost a při otevírání víka vzhledem k riziku popálení být opatrní
(doporučuje se počkat, až se voda ochladí, nebo nosit ochranné rukavice)
✓ rukojeť a píšťalka konvice se mohou zahřát, proto vždy používejte ochranné rukavice, aby
nedošlo k popálení
✓ píšťalku vždy odemknete tlačítkem otevírání/zavírání umístěného na rukojeti
✓ průměr plotýnky by měl být vždy menší než průměr základny konvice, aby nedošlo k
nadměrnému zahřátí rukojeti
✓ píšťalka zapíská v okamžiku, kdy je voda uvařená
✓ pokud si všimnete modrého zabarvení na vnější straně konvice, znamená to, že se ocel
přehřála kvůli příliš vysokému plameni z plotny nebo nadměrné teplo vzniklo nalitím příliš
malého množství vody

✓ během vaření vody a nalévání vařící vody by měl zobáček namířen na opačnou stranu než je
uživatel
✓ po uvaření vody vypněte plotnu a počkejte asi 15 s, než otevřete píšťalku/zobáček
✓ po vylití vody z konvice ji postavte na stabilní, tepelně odolný povrch (pokud voda v konvici
úplně vře, okamžitě vypněte plotnu a nechte konvici vychladnout)
✓ konvice je určena pouze k vaření vody (nevařte jiné nápoje nebo vodu s přísadami, např.
kávu, čaje, soli, cukru atd.)

PÉČE O KONVICI:
✓
✓
✓
✓

konvice by měla být myta měkkou houbičkou teplou vodou s čisticím prostředkem
čisticí prášky a kovové čisticí prostředky by se neměly používat
po vyčištění otřete vnější povrchy měkkým hadříkem
mytí v myčce - některé čisticí prostředky mohou poškodit plastové i kovové části,
proto nedoporučujeme mytí konvice v myčkách na nádobí. Doporučujeme ruční mytí

V případě reklamace musí být produkt dodán s dokladem o nákupu na místo prodeje nebo do sídla
společnosti.

Gerlach je polská značka s více než 260letou tradicí výroby vysoce kvalitních domácích
výrobků. Je přítomna na polských stolech jak každý všední den, tak i o svátcích. Gerlach
udržuje stálé hodnoty a čerpá z moderních řešení, která usnadňují společné vaření a každý
společně strávený okamžik - jedinečný.
Děkujeme, že jste si vybrali značku Gerlach! Přejeme Vám mnoho nezapomenutelných,
výjimečných chvil strávených u stolu se svými blízkými.
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