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DEKTON® – OGRANICZONA 
PRZENOSZALNA 25-LETNIA 
GWARANCJA NA UŻYTKOWANIE 
DOMOWE

Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych 
poniżej, firma Cosentino S.A.U. („Cosentino”) 
gwarantuje nabywcy oraz właścicielowi 
nieruchomości - użytkownikom zamontowanych 
powierzchni ultrakompaktowych Dekton® 
(„Powierzchnie Dekton®”), że przez okres dwudziestu 
pięciu (25) lat od daty zakupu powierzchni 
Dekton® w miejscu zamieszkania pierwotnego 
nabywcy materiał Dekton® będzie wolny od wad 
produkcyjnych oraz będzie działał sprawnie pod 
warunkiem poprawnego montażu i konserwacji.

Jeśli w okresie gwarancji wystąpi wada produkcyjna, 
Cosentino według swego wyboru naprawi bądź 
wymieni wadliwą Powierzchnię Dekton®.

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do nabywcy 
Powierzchni Dekton® i jest przenoszalna. Gwarancja 
jest ważna wyłącznie wtedy, gdy pierwotny nabywca 
zamontowanych Powierzchni Dekton®, zgodnie z 
postanowieniami poniżej, zarejestruje gwarancję 
w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu Powierzchni 
Dekton® oraz prześle oryginalną fakturę zakupu 
lub paragon (z podaną datą zakupu oraz nazwą 
dystrybutora produktu Dekton®).
 
Okres 25 lat ustanowiony w niniejszym Liście 
gwarancyjnym dotyczy wyłącznie produktów 
sprzedanych i zarejestrowanych po 1 listopada 
2018 r.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA 
25-LETNIA GWARANCJA

•Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje 
Powierzchnie Dekton® zakupione u 
autoryzowanych instalatorów lub dystrybutorów 
Dekton® („Autoryzowany instalator”), które zostały 
zamontowane na stałe przez Autoryzowanego 
instalatora w miejscu zamieszkania pierwotnego 
nabywcy.

• Firma Cosentino może naprawić lub wymienić 
wadliwy produkt Dekton® w trakcie okresu 
gwarancyjnego (25 lat) z zastrzeżeniem, że 
produkty zamienne będą posiadały takie same 
właściwości (kolor, grubość itd.), jak wadliwy 
produkt zakupiony przez pierwotnego nabywcę. 
Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny dany produkt 
zostanie wycofany lub będzie niedostępny, wadliwy 
produkt zostanie wymieniony na inny produkt 
Dekton® o podobnych właściwościach.

• Z zastrzeżeniem poniżej określonych wyjątków, 
niniejsza gwarancja obejmuje produkty, które były 
konserwowane w sposób zgodny z wytycznymi 
dotyczącymi pielęgnacji i  konserwacji materiału 
Dekton® określonymi na stronie 

   www.cosentino.com

• Pęknięcia spowodowane wystawieniem na 
działanie skrajnie wysokich i niskich temperatur 
oraz pęknięcia spowodowane szokiem termicznym.

• Plamy spowodowane często występującymi 
rodzajami żywności, napojów lub produktów 
gospodarstwa domowego pod warunkiem, że klient 
przestrzega wytycznych w zakresie poprawnej 
pielęgnacji i konserwacji.

• Blaknięcie spowodowane wystawieniem na 
bezpośrednie działanie promieni UV, zarówno 
w przypadku zastosowań wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych.

• Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do 
produktów Dekton®, które stosowane są przy 
grillach, kominach lub jakichkolwiek innych 
powierzchniach wystawionych na działanie 
wysokich temperatur pod warunkiem, że stosowne 
instrukcje dotyczące instalacji dostępne na stronie 
www.cosentino.com są ściśle przestrzegane.

• Seria produktów Dekton XGloss® to 
ultrapolerowane, zaawansowane technologicznie 
i ultrakompaktowe powierzchnie o krystalicznym 
połysku, które wymagają większej pielęgnacji 
ze względu na wykończenie o wysokim połysku. 
W szczególności, produkty Dekton XGloss® 
wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji. 
Należy odwołać się do stosownych wytycznych 



dotyczących czyszczenia i konserwacji produktów 
Dekton® dostępnych na stronie www.cosentino.
com, aby uzyskać konkretne wytyczne w zakresie 
pielęgnacji produktów Dekton XGloss®. Niniejsza 
gwarancja obejmuje wyłącznie powierzchnie 
Dekton XGloss®, które były konserwowane 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi czyszczenia i 
konserwacji produktów Dekton®.

  

CZEGO NIE OBEJMUJE 
NINIEJSZA 25-LETNIA 
GWARANCJA

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje wadliwej i 
nieprawidłowej obróbki bądź instalacji.

• Jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych w 
wyniku działań osób trzecich niezwiązanych z firmą 
Cosentino takich jak np problemy spowodowane 
przez nieprawidłowe wykończenie/przygotowanie 
produktu, nieprawidłową instalację lub 
modyfikowanie oryginalnego produktu DEKTON® 
bądź manipulowanie nim w inny sposób.

• Pęknięć powierzchni Dekton® spowodowanych 
przez działanie siły zewnętrznej lub uderzenia, 
nierówność szafek bądź podłogi, osiadanie 
konstrukcji, niewłaściwą instalację lub jakiekolwiek 
inne czynniki obecne w miejscu zamieszkania, 
które mogą wywołać przesunięcie Powierzchni 
Dekton®. W związku z tym pęknięcia lub wyłamania 
spowodowane uderzeniami ciężkich przedmiotów, 
ruchem, przesuwaniem się i osiadaniem struktur 
znajdujących się poniżej blatu lub podłogi 
(obudowy, podłogi, fundamenty itd.) nie są objęte 
niniejszą gwarancją.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód wtórnych 
ani przypadkowych, strat lub kosztów innych 
niż sam produkt, w tym m.in. uszkodzeń innych 
produktów lub instalacji ani dodatkowych 
i uzupełniających napraw bądź modyfikacji 
instalacji wodociągowej i elektrycznej, modyfikacji 
powierzchni ścian lub podłogi, konstrukcji 
murarskich lub napraw bądź przygotowań podłoży, 
które mogą być niezbędne do naprawy lub 
wymiany Powierzchni Dekton® objętych niniejszą 
ograniczoną gwarancją; za wszelkie wymienione 

powyżej naprawy oraz modyfikacje odpowiada 
wyłącznie klient.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, 
które zostały poddane obróbce lub pokryte 
niezatwierdzonymi substancjami chemicznymi 
bądź powłokami. Jeśli firma Cosentino uzna, że 
zastosowanie niezatwierdzonych chemikaliów i/
lub powłok spowodowało lub przyczyniło się do 
spowodowania wad w produkcie, wówczas nie 
będzie ona ponosić odpowiedzialności na mocy 
niniejszej gwarancji.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które 
nie zostały w pełni opłacone.

 
• Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, 

które były w jakikolwiek sposób nieprawidłowo 
wykorzystywane lub narażone na działanie 
nieodpowiednich warunków.

„Nieprawidłowe wykorzystanie lub warunki” 
obejmują między innymi uszkodzenia powstałe 
w wyniku nieprawidłowego użycia, narażenia na 
działanie niewłaściwych czynników fizycznych 
bądź chemicznych oraz niestosowania się do 
odpowiednich instrukcji w zakresie pielęgnacji 
i konserwacji, w szczególności dotyczy to 
konserwacji oraz uszkodzeń takich jak wyłamania, 
pęknięcia, uderzenia i złamania powstałe w wyniku 
niepoprawnego użytkowania.

• Powierzchnie Dekton® mają odwzorowywać 
naturalne i niejednolite materiały, w związku z 
czym niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje 
jakichkolwiek różnic dotyczących barwy, odcienia, 
struktury cząstek lub połysku.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które 
po instalacji przestaną się klientowi podobać ze 
względu na barwę, styl krawędzi lub inne cechy 
zależne od osobistych preferencji.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje wyglądu i 
właściwości fug.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje tymczasowych 
śladów na produktach Dekton® obejmujących m.in. 
rysy po metalu, odciski palców, smugi lub inne 



tymczasowe ślady pozostawione przez artykuły 
gospodarstwa domowego.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje „zastosowań 
komercyjnych” produktów Dekton®. „Zastosowania 
komercyjne” obejmują m.in. wykorzystanie 
w obiektach komercyjnych takich jak sklepy 
detaliczne, restauracje, biura, hotele lub kompleksy 
mieszkaniowe.

• Firma Cosentino nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody lub obrażenia wywołane w całości 
lub części przez siłę wyższą (m.in. trzęsienia 
ziemi, tornada, burze tropikalne i huragany), 
oddziaływanie zanieczyszczeń korozyjnych 
(m.in. słona woda lub chemikalia zawarte 
w wodach burzowych), pożary, powodzie, 
wybuchy, nieprawidłowe przechowywanie lub 
wykorzystywanie, warunki w miejscu pracy, 
projekt architektoniczny i inżynieryjny, osiadanie 
konstrukcji, akty wandalizmu, wypadki bądź 
wszelkie inne przyczyny niezależne od firmy 
Cosentino.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje dodatkowych 
szkód, które mogą powstać w wyniku wad 
ukrytych, w tym uszkodzeń, które wystąpią w 
okresie przetwarzania roszczenia, a także przez 
cały okres, przez który produkt jest wymieniany. 
Wyłączenie to obejmuje między innymi wszelkie 
szkody mające wpływ na działalność handlową, 
przemysłową, zawodową lub tylko czynności 
życiowe, które może ponieść nabywca produktu 
lub jakiekolwiek osoby trzecie.

• Różnice między próbkami lub zdjęciami danego 
produktu Dekton® a rzeczywistym zakupionym 
produktem Dekton® nie wchodzą w zakres 
niniejszej gwarancji.

• Niniejsza gwarancja nie dotyczy napraw i/lub 
obsługi produktu Dekton® bez odpowiedniej 
weryfikacji przez firmę Cosentino.

• Uszkodzenia powstałe w wyniku wad budynku, w 
którym produkt Dekton® jest używany.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje wyłamań. 

Wyłamania nie są spowodowane wadą materiału, 
lecz są wynikiem ocierania i uderzania obiektów w 
krawędzie powierzchni.

• Jako że firma Cosentino nie produkuje blatów, 
a jedynie dostarcza materiały do produkcji, w 
przypadku spełnienia zasad i warunków zawartych 
w niniejszej gwarancji, dostarczone zostaną 
materiały niezbędne do wymiany blatu, natomiast 
koszty wytworzenia i instalacji produktu nie będą 
pokrywane przez firmę Cosentino.

• Niektóre barwy produktów Dekton® są 
dostępne wyłącznie do użytku w konkretnych 
zastosowaniach. Klient zostanie poinformowany 
przez firmę Cosentino o kolorach zalecanych do 
wykorzystania w określonych zastosowaniach. 
Na przykład niektóre kolory nie są zalecane, 
doradzane ani zatwierdzane przez firmę Cosentino 
do wykorzystania na blaty, powierzchnie robocze, 
podłogi lub jakiekolwiek inne powierzchnie 
poziome, a klient nie powinien powoływać się na 
jakiekolwiek ustne lub pisemne oświadczenia, 
które mogą sugerować inaczej. Kupując produkty 
o określonych kolorach, klient zgadza się zrzec 
wszelkich praw i roszczeń na mocy niniejszej 
gwarancji w przypadku wykorzystania lub 
zastosowania danego koloru wbrew zaleceniom 
firmy Cosentino.

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby zarejestrować niniejszą gwarancję, należy 
wypełnić formularz rejestracyjny gwarancji online 
dostępny na stronie www.cosentino.com bądź 
skontaktować się z firmą Cosentino telefonicznie 
lub listownie w celu uzyskania formularza 
rejestracyjnego, korzystając z poniższych danych 
kontaktowych. Aby niniejsza gwarancja była ważna, 
należy ją zarejestrować w ciągu sześciu (6) miesięcy 
od daty zakupu.

 



JAK ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE 
GWARANCYJNE

Jeśli klient uzna, że jego produkt Dekton® jest 
wadliwy, oraz zechce złożyć roszczenie na podstawie 
niniejszej gwarancji, musi je zgłosić faksem, 
pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie, 
kontaktując się z działem obsługi klienta firmy

Cosentino Poland
ul. św. Tomasza 4
05-808 Parzniew
e-mail: info.pl@cosentino.com
tel: +48 22 307 32 66

W celu uzyskania obsługi serwisowej w ramach 
niniejszej gwarancji należy zezwolić firmie Cosentino 
lub jej upoważnionym przedstawicielom, wytwórcom 
bądź instalatorom na przeprowadzenie inspekcji 
produktu Dekton® w miejscu zamieszkania. Ponadto 
należy w należyty sposób współpracować z firmą 
Cosentino i jej przedstawicielami w ramach działań 
mających na celu obsługę niniejszej ograniczonej 
gwarancji.

Wszystkie zobowiązania firmy Cosentino na mocy 
niniejszej gwarancji są uzależnione od otrzymania 
przez firmę Cosentino należytego powiadomienia 
od nabywcy objętego niniejszą gwarancją, a także 
możliwości wykonania przez nią odpowiednich 
działań. Niniejsza gwarancja ulega unieważnieniu 
w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia 
inspekcji.

Firma Cosentino w żadnym wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności deliktowej ani umownej 
za jakiekolwiek straty wynikające ze szkód 
bezpośrednich, wtórnych, przypadkowych itp. 
spowodowanych przez użytkowanie produktu 
lub brak możliwości użytkowania produktu w 
zastosowaniach mieszkalnych objętych niniejszą 
gwarancją.

W niektórych jurysdykcjach wyłączenie lub 
ograniczenie szkód przypadkowych jest zabronione, 
toteż powyższe ograniczenie lub wyłączenie może 
nie mieć zastosowania.

Firma Cosentino nie udziela żadnych innych 
gwarancji, oświadczeń ani rękojmi, wyraźnych lub 
dorozumianych, w odniesieniu do Powierzchni 
Dekton® do użytku w pomieszczeniach 
mieszkalnych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
określonych w niniejszym dokumencie. Niniejsza 
gwarancja zapewnia określone prawa klientowi, 
któremu mogą również przysługiwać inne prawa w 
zależności od kraju, stanu (w przypadku USA) lub 
prowincji (w przypadku Kanady). 

Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją oferowaną 
przez firmę Cosentino na Powierzchnie Dekton® do 
użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Firma 
Cosentino jest jedynym podmiotem upoważnionym 
do udzielania jakichkolwiek gwarancji lub 
oświadczeń względem Powierzchni Dekton®.

Firma Cosentino zastrzega sobie prawo do odmowy 
wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli którekolwiek 
z powyższych wymagań nie zostaną spełnione, 
lub jeśli informacje podane przez klienta są 
nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
GWARANCYJNE DOTYCZĄCE 
GOTOWYCH WYROBÓW 
DEKTON

Gotowe produkty DEKTON® by Cosentino® w 
postaci powierzchni trójwymiarowych takie jak 
zlewozmywaki kuchenne, umywalki i brodziki 
prysznicowe są objęte gwarancją na wady 
produkcyjne wyrobu przez okres PIĘCIU (5) LAT 
zgodnie z warunkami i ograniczeniami opisanymi 
dla wszystkich innych produktów DEKTON® by 
Cosentino®.

Gwarancja na produkty DEKTON z wykończeniem 
GRIP jest ograniczona do PIĘCIU (5) lat zgodnie z 
zasadami, warunkami i ograniczeniami opisanymi 
dla wszystkich innych produktów DEKTON® by 
Cosentino®.
 



 
 

 

 

 

 

W celu zarejestrowania gwarancji Dekton należy wejść na stronę 
http://warranty.cosentino.com oraz wykonać poniższe działania. 

Witamy! Kim jesteś: Blat został zamówiony przez:

W polu po lewej stronie należy wskazać, kto
dokonuje rejestracji gwarancji, natomiast w 
polu po prawej stronie należy określić, przez 
jakiego dostawcę produkty zostały kupione.

Należy wprowadzić identyfikatory podane przez
sklep. W polu po lewej stronie należy podać 
identyfikator wytwórcy-kamieniarza, natomiast 
w polu po prawej stronie – identyfikator
studia kuchennego.

Należy wypełnić dane użytkownika końcowego 
oraz informacje dotyczące blatu. Ważne jest, 
aby uzupełnić pole e-mail w celu otrzymania 
certyfikatu gwarancyjnego.

Należy dołączyć fakturę lub dowód zakupu. 
Powinny one zawierać: dane sklepu z 
artykułami kuchennymi, dane klienta, markę i 
kolor blatu oraz datę wystawienia faktury.

Firma Cosentino przestrzega swoich 
obowiązków w zakresie ochrony danych 
osobowych klienta.

Prosimy o zaznaczenie pól potwierdzających 
zgodę na przetwarzanie danych. 25-letnia 
gwarancja produktu Cosentino została 
zarejestrowana!
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Studio kuchenne Deweloper nieruchomości / wykonawca

Kamieniarz  Użytkownik końcowy

Projektant / Architekt Projektant / Architekt

Studio kuchenn Użytkownik końcowy

IDENTYFIKATOR WYTWÓRCY/
KAMIENIARZA:

SPRAWDŹ IDENTYFIKATOR SPRAWDŹ IDENTYFIKATOR

IDENTYFIKATOR SKLEPU:

 

DE COMPRA:

3

3

NAZWISKO MARKA DEKTON

IMIĘ GRUBOŚĆ 

ADRES GRUBOŚĆ:

ZASTOSOWANIE

DOWÓD ZAKUPU

WYBIERZ PLIK                         NIE WYBRANO PLIKU

KOD POCZTOWY

DATA
MIASTO

WOJEWÓDZT

TELEFON

DANE KUPUJĄCEGO I 
ADRES INSTALACJI

DANE BLATU
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com         DektonbyCosentino        @Dekton  

Więcej informacji na temat kolorów z certyfikatem NSF można uzyskać w oficjalnej witrynie internetowej: www.nsf.org
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