
FOGHI / OMIA / ETRICO
Akcesoria łazienkowe 
instrukcja montażu

Warunki gwarancji:
DABSTORY s.c. udziela gwarancji konsumentom na 
produkty DABSTORY s.c. oznaczone nazwą FOGHI, 
OMINA, ETRICO. Gwarancja obejmuje wyłącznie 
wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 
produkcie. Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia 
dokonania zakupu. Gwarancja w żaden sposób nie 
wyłącza, nie zawiesza, ani nie ogranicza uprawnień 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej. W przypadku stwierdzenia wady produk-
tu, konsument może złożyć reklamację w drodze ko-
respondencji mailowej na adres: info@dabstory.com  
lub za pośrednictwem dedykowanego formula-
rza dostępnego pod adresem https://dabstory.com/
data/include/cms/00dokumenty/formularz-zwrotu-
-dabstory.pdf?v=1603474160458 . W zgłoszeniu re-
klamacyjnym należy podać: imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, dowód zakupu produktu, do-
kładny opis zauważonych wad wraz z dokumentacją 
fotograficzną (o ile to możliwe). DABSTORY s.c. usto-
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sunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia w formie korespondencji elek-
tronicznej na podany adres e-mail lub drogą telefo-
niczną. Jeżeli okaże się to konieczne dla rozpatrze-
nia reklamacji, zakupiony produkt należy dostarczyć, 
na koszt reklamującego, na adres DABSTORY s.c. ul. 
Gębicka 22, 62-200 Gniezno. W przypadku uznania 
zasadności zgłoszonej reklamacji, DABSTORY s.c. w 
terminie kolejnych 14 dni usunie stwierdzone wady 
albo wymieni zakupiony towar na wolny od wad, w 
przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunię-
cia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu 
powstałych na skutek nieprawidłowego: montażu, 
użytkowania, czyszczenia lub konserwacji, a nadto 
uszkodzeń powstałych przez zdarzenia losowe (np. 
pożar), spowodowanych działaniem substancji che-
micznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w 
związku z eksploatacją produktu, uszkodzeń wynika-
jących z nadmiernego obciążenia produktu oraz tych 
powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji 
montażu. Z zakresu udzielonej gwarancji wyłączone 
jest zużycie produktu wynikające z jego normalnej 
eksploatacji. Gwarancji nie podlegają produkty na-
byte jako niepełnowartościowe lub przecenione oraz 
te, w których dokonano jakichkolwiek przeróbek bez 
zgody i wiedzy DABSTORY s.c. DABSTORY s.c nie od-
powiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy wady, wy-
kraczające poza zakres udzielonej gwarancji. Gwa-
rancja obowiązuje na terytorium całego świata.



Ogólne zasady montażu:
Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać 

się z etapami instrukcji oraz zasadami konserwacji 

produktu. Należy bezwzględnie zachować kolejność 

etapów montażu z ogólnymi zasadami montażu:

• Nie montować elementów, jeśli zostaną zauważo-

ne wady lub uszkodzenia zakupionych elementów.

Konserwacja i użytkowanie:
W trakcie użytkowania akcesoriów, w razie potrzeby 

należy sprawdzać ich stan ogólny. Do czyszczenia nie 

należy używać szorstkich gąbek lub środków zawiera-

jących materiały ścierne. Może to spowodować zma-

towienie lub porysowanie powierzchni. Nie stosować 

środków do czyszczenia zawierających rozpuszczal-

niki, kwasy lub octu spożywczego. Środek czyszczący 

najpierw wypróbować w niewidocznym miejscu wy-

robu. Powierzchnię czyścić miękką szmatką lub ręcz-

nikiem papierowym.

UWAGA!! Nadmierne obciążenie produktów stwarza 

niebezpieczeństwo podczas ich użytkowania i grozi 

ich trwałym uszkodzeniem.



Dostępne akcesoria łazienkowe

FOGHI
Kubek na sztoteczki

x4

x4

x4
OMIA
Mydelniczka 

ETRICO
Kubek na sztoteczki
elektryczne

x4
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