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Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen 
aan kledingkasten. PAX/KOMPLEMENT 
kledingkasten en kastinrichting ondergaan 
strenge tests om zeker te zijn dat ze 
voldoen aan onze strikte normen inzake 
kwaliteit, stevigheid en duurzaamheid. 
De PAX/KOMPLEMENT kledingkasten 
en kastinrichting worden getest op de 
strengste normen voor huishoudelijke 
toepassingen. Daarom kunnen we je 
een garantie van 10 jaar tegen defecten 
in materialen en afwerking bieden op 
PAX/KOMPLEMENT kledingkasten en 
kastinrichting die het onderstaande logo 
dragen. Deze garantie valt onder de 
algemene voorwaarden die in deze folder 
vermeld worden.



3



4

Hoelang geldt de garantie? Hoelang geldt de garantie?
De garantie op PAX /KOMPLEMENT kledingkasten en kastinrichting blijft tien (10) jaar 
geldig vanaf de aankoopdatum. Het originele kassaticket is vereist als bewijs van 
aankoop. 

Wat dekt deze garantie?
Deze garantie is enkel van toepassing bij huishoudelijk gebruik voor het opbergen 
van kleding en schoenen en dekt defecten in materialen en afwerking in de volgende 
onderdelen van de PAX /KOMPLEMENT kledingkasten en kastinrichting:
• Basiselementen
• Scharnierdeuren en scharnieren
• Verdelers en plankinzetten
• Schuifdeuren en schuifdeurmechanisme
• KOMPLEMENT kastinrichting

Producten die niet gedekt worden door deze garantie
KOMPLEMENT inzet voor juwelen, KOMPLEMENT inzet met 4 vakken, KOMPLEMENT 
inzet met vakken, KOMPLEMENT verdeler voor uittrekbaar blad, KOMPLEMENT doos, 
KOMPLEMENT lademat en KOMPLEMENT uittrekbare spiegel met haken.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?
IKEA zal het product onderzoeken en naar eigen goeddunken beslissen of het probleem 
door deze garantie gedekt wordt. Als IKEA oordeelt dat het probleem onder de garantie 
valt, zal het naar eigen goeddunken, door middel van zijn eigen servicediensten, het 
defecte product repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product. 
Als het probleem door de garantie gedekt wordt, betaalt IKEA de herstellingskosten, 
de onderdelen, de werkuren en de transportkosten van het herstellingspersoneel, op 
voorwaarde dat het product makkelijk bereikbaar is voor reparatie zonder speciale 
kosten. Dit geldt niet voor herstellingswerken die niet door IKEA werden goedgekeurd. 
De vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA.

Als het artikel niet langer verkocht wordt door IKEA, zal  
IKEA een geschikte vervanging aanbieden. IKEA bepaalt naar eigen goeddunken wat een 
geschikte vervanging zou zijn.
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Wat dekt deze garantie niet?
Deze garantie is niet van toepassing op producten die incorrect opgeslagen of 
geïnstalleerd zijn, ongepast gebruikt,  
misbruikt, verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt werden met de 
verkeerde schoonmaakmethoden of -producten. 

Deze garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen, krassen of schade veroorzaakt 
door schokken of ongelukken.

Deze garantie is niet van toepassing wanneer de producten buiten of in een vochtige 
omgeving, zoals een badkamer, geplaatst werden.

Deze garantie dekt geen gevolgschade noch bijkomende schade. 

Enkel voor klanten in de VS: Sommige staten verbieden de beperking of uitsluiting van 
bijkomende of gevolgschade, dus mogelijk is deze beperking of uitsluiting niet op jou 
van toepassing.

Onderhoudsinstructies
Volg bij het monteren de montage-instructies en bevestig kledingframes voor de 
veiligheid aan de wand. Denk eraan dat je voor  
wanden in verschillende materialen verschillende soorten wandbevestiging nodig hebt. 
Vraag advies in je doe-het-zelfzaak als je niet zeker bent. 

Schoonmaken doe je met een doek en wat mild schoonmaakmiddel. Vervolgens 
schoonwrijven met een droge doek. 
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Toepassing van de plaatselijke wetgeving
Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten boven op de door de wet opgelegde 
wettelijke rechten.

Hoe kan je ons bereiken?
Neem contact op met je IKEA winkel. Je vindt het adres en telefoonnummer in de IKEA 
catalogus of op www.ikea.com.
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Gooi het 
kassaticket 
niet weg!
Het dient als bewijs van aankoop 
en is vereist indien je aanspraak 
wilt maken op de garantie. Als er 
iets gebeurt, of als je niet tevreden 
bent, neem dan contact op met 
IKEA op IKEA.be


