
       
Gwarancje na produkty Ideal Standard  
 
Firma Ideal Standard stosuje w swoich wyrobach najwyŜszej jakości materiały, które w połączeniu ze 
stosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi gwarantują bezawaryjne uŜytkowanie 
produktów ze znakiem IS przez wiele lat:  
 
Produkty Ideal Standard serii Ideal Standard  

• w przypadku ceramiki sanitarnej firma Ideal Standard zapewnia doŜywotnią gwarancję na jej 
odbarwienia, która nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych; 

• armatura firmy Ideal Standard serii Ideal Standard jest produktem wysokiej jakości, objętym 
5-letnią gwarancją. Na elementy baterii podlegające naturalnemu zuŜyciu (uszczelki, 
przełączniki) oferujemy 2- letnią gwarancję;  

• systemy instalacyjne firmy Ideal Standard objęte są 10-letnią gwarancją. Na elementy stelaŜy 
podlegające naturalnemu zuŜyciu oferujemy (mechanizm spłukujący) 2- letnią gwarancję; 

• produkty akrylowe firmy Ideal Standard objęte są 25 letnią gwarancją; 
• firma Ideal Standard udziela 2-letnią gwarancję na akcesoria. 

Dane dotyczące gwarancji obejmujących grupy produktów znajdziecie Państwo w „Informacjach 
Dodatkowych” poprzedzających kaŜdy z 3 rozdziałów cennika firmy Ideal Standard. 
 
Produkty Ideal Standard serii Jado 

• armatura firmy Ideal Standard serii Jado jest produktem wysokiej jakości, objętym 5-letnią 
gwarancją. Na elementy baterii podlegające naturalnemu zuŜyciu (uszczelki, przełączniki) 
oferujemy 2-letnią gwarancję;  

• firma Ideal Standard udziela 2-letnią gwarancję na akcesoria. 

Produkty Ideal Standard serii Vidima (seria ekonomiczna): 

• w przypadku ceramiki sanitarnej firma Ideal Standard zapewnia 25 letnią gwarancję na jej 
odbarwienia, która nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych; 

• armatura firmy Ideal Standard jest produktem wysokiej jakości, objętym 5-letnią gwarancją. 
Na elementy baterii podlegające naturalnemu zuŜyciu (uszczelki, przełączniki) oferujemy 2-
letnią gwarancję;  

• wanny akrylowe i brodziki ceramiczne firmy Ideal Standard objęte są 25 letnią gwarancją; 
• firma Ideal Standard udziela 2-letnią gwarancję na akcesoria. 

Dane dotyczące gwarancji obejmujących grupy produktów znajdziecie Państwo w „Informacjach 
Dodatkowych” poprzedzających katalog produktów Vidima. 
 
Warunkiem skorzystania przez klienta firmy Ideal Standard z podanych powyŜej warunków gwarancji 
jest posiadanie przez klienta dowodu zakupu na produkty wyprodukowane przez firmę Ideal Standard 
(paragon lub faktura) z czytelną datą zakupu i czytelną pieczątką dystrybutora produktów Ideal 
Standard. 
  
Firma Ideal Standard dba o jakość i ochronę środowiska, dlatego produkuje nowoczesne i przyjazne 
naturze wyroby. Większość z naszych produktów wyposaŜono w system bezpieczeństwa i oszczędności 
wody. 
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