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TISKOVÁ ZPRÁVA SČS

UDĚLILI JSME ZNAČKU KVALITY ŽIVOTNOST PLUS ZA ZAVEDENÍ 10-TI
LETÉ ZÁRUKY NA OPRAVY DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ V ČR

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) udělilo značku Životnost Plus za zavedení 10-ti leté záruky na opravy
výrobků Tefal, Rowenta a Krups pro spotřebitele v ČR, a to rodinné firmě Groupe SEB ČR, s.r.o. Stalo se
tak včera během slavnostního vyhlášení výsledků programu Česká kvalita ve Španělském sále na Pražském
hradě v rámci předávání Národních cen kvality ČR 2019.
Cenu z rukou ředitele SČS Viktora Vodičky převzali obchodní ředitel pro ČR a Slovensko pan Miroslav
Pflugmacher a výkonný ředitel společnosti Groupe SEB pro region Střední Evropy pan Romain Duron, a jak
i během slavnostního večera uvedl ředitel SČS pan Viktor Vodička, „Sdružení českých spotřebitelů tímto
oceněním potvrzuje, že společnost poskytuje spotřebitelům zcela mimořádnou záruku na opravy výrobků,
u nichž si spotřebitelé v ČR nejvíce stěžují na dostupnost oprav, a jsme proto i velmi rádi, že tím Groupe
SEB u nás dává příklad také ostatním majitelům značek, jak přistupovat odpovědně k udržitelnému rozvoji
a k boji proti vzniku zbytečných odpadů.“
Ocenění pro společnost Groupe SEB je přitom již celkově 15tá značka kvality, kterou Sdružení českých
spotřebitelů od roku 2016 a od přijetí značky do programu Česká kvalita udělilo. A to vybraným firmám
působícím na trhu v ČR, které vynaložily mnohdy nemalé náklady na to, aby ve prospěch spotřebitelů
prodloužili životnost svých výrobků a naplnili tak i podmínky pro přiznání této značky kvality, včetně toho,
že konkrétní závazek musí vždy být vůči spotřebitelům deklarován ze strany dané firmy dobrovolně,
transparentně a srozumitelným způsobem.
Pro více informací k tématu a obsahu navštivte i www.konzument.cz a www.zivotnost-plus.cz.
V Praze, dne 27. listopadu 2019
Kontakt:
Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS
E: vodicka@konzument.cz
T: +420 732 266 150
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněná práva a zájmy spotřebitelů v České republice a na vnitřním
trhu EU, přičemž vyzdvihuje především preventivní stránku jejich ochrany: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS
přispívá ke kultivaci podnikatelského a konkurenčního prostředí a působí v řadě oblastí, včetně standardizace, podpory kvality a
bezpečnosti průmyslového zboží a potravin a služeb, včetně služeb finančních.
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