
 

 

 

Stránka 1 | 1 

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 

DIČ: CZ00409871, IČO: 00409871 

Bankovní spojení: 2201482797/2010 

Tel.: +420 261 263 574 

E-mail: scs@konzument.cz 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA SČS 

u příležitosti přiznání nových ocenění Životnost PLUS 

 

 

 

(Praha, 7. října 2020) Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) včera udělilo ocenění a značku kvality 

Životnost PLUS pěti novým výrobkům a kategoriím výrobků.   

Tuto značku přitom udělujeme v SČS pouze firmám, které životnosti svých výrobků věnují zvýšenou 

pozornost a které ji deklarují pro spotřebitele srozumitelným a transparentním způsobem, a to i včetně 

souvisejících podmínek pro uplatnění takovéto nadstandardní a výrazně delší záruky, než je u jednotlivých 

výrobků na trhu v České republice zcela běžné. Značkou Životnost PLUS chceme částečně totiž i my přispět 

k tomu, aby nejen výrobci, ale i prodejci a poskytovatelé služeb uváděli životnost jimi nabízených výrobků 

a aby tak téměř jediným kritériem pro spotřebitele nebyla v České republice cena, ale právě kvalita, a 

zejména životnost daného zboží! 

Nová ocenění přitom získaly společnost ZAREN-Noemus, s.r.o. za matrace Zaren Dreamsy 3D Orthopedic, 

společnost FISKARS Polska Sp. z o.o., odštěpný závod za  sekery řady X-series 4. generace a Norden, 

společnost IKEA Česká republika, s. r. o. za hrnce a pánve série SENSUELL, společnost DECASPORT s.r.o. za 

batohy značky Quechua a Forclaz a společnost GMV Martini CZ, s. r.o. za Výtahy GMV 10.  

Všechny tyto výrobky přitom budou moci ocenění používat i ve spojení s logem České kvality, protože 

značka Životnost PLUS je součástí tohoto programu už od roku 2017, a jednotlivým firmám tak gratulujeme 

a děkujeme, že jim životnost výrobků pro české spotřebitele leží na srdci! 

Více informací k obsahu a tématu na  www.konzument.cz a www.zivotnost-plus.cz. 

 

Kontakt:  

Mgr. Viktor Vodička, ředitel  
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 nejen průmyslového zboží a potravin, ale i služeb včetně služeb finančních. 
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