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FYRTUR & KADRILJ 
gemotoriseerde 
rolgordijnen
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Met de gemotoriseerde rolgordijnen kan je de 
lichtinval regelen vanuit je bed, of ergens anders.  
Dankzij de meegeleverde afstandsbediening of 
de IKEA HOME SMART app kan je verschillende 
draadloze rolgordijnen tegelijk of individueel 
regelen. Ze werden ontwikkeld met een focus 
op kwaliteit en functie. Daardoor kunnen we 
garanderen dat ze 5 jaar meegaan. Dit houdt in dat 
deze rolgordijnen nog even goed zullen functioneren 
als toen ze nieuw waren, op voorwaarde dat je 
de onderhoudsinstructies opvolgt en dat je de 
producten aanwendt voor normaal huishoudelijk 
gebruik. Deze garantie van werking en materialen 
valt onder de algemene voorwaarden die in deze 
folder vermeld worden. 
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Hoelang geldt de garantie? 
De garantie voor de draadloze KADRILJ/FYRTUR rolgordijnen op batterijen is vijf (5) 
jaar vanaf de aankoopdatum. Het originele kassaticket van bovenstaande producten is 
vereist als bewijs van aankoop. 

Wat dekt deze garantie? 
Deze garantie dekt de volledige werking van de rolgordijnen. Dit houdt in dat de 
rolgordijnen zelfs na 5 jaar nog even goed zullen functioneren als toen ze nieuw waren, 
op voorwaarde dat je onze onderhoudsinstructies opvolgt en dat je de producten 
aanwendt voor normaal huishoudelijk gebruik. In dit geval wordt normaal gebruik 
gedefinieerd als de rolgordijnen één keer per dag openen en sluiten. 

De garantie dekt: 
Alle elektronische onderdelen, behalve de batterij, zijn gedekt door de garantie.

FYRTUR verduisterend rolgordijn,  
draadloos/op batterijen, grijs 

KADRILJ rolgordijn,  
draadloos/op batterijen, grijs 
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Producten die niet gedekt worden door deze garantie  
De meegeleverde batterijen worden niet gedekt door deze garantie. 

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen? 
IKEA zal het product onderzoeken en uitsluitend 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 het defecte product herstellen 
of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product. Als het probleem door 
de garantie gedekt wordt, betaalt IKEA de herstellingskosten en de onderdelen op 
voorwaarde dat het product makkelijk bereikbaar is voor herstelling 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. 

Wat dekt deze garantie niet? 
Deze garantie dekt geen wijzigingen in het uitzicht van de rolgordijnen, behalve als ze 
een significant effect hebben op de werking.  

Deze garantie is niet van toepassing op producten die incorrect opgeslagen zijn, 
ongepast gebruikt, misbruikt, verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt 
werden met de verkeerde schoonmaakmethoden of -producten. 

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

Deze garantie is niet van toepassing indien het product buiten of in een vochtige 
omgeving geplaatst werd. 

Deze garantie dekt geen gevolgschade noch bijkomende schade.



6

Onderhoudsinstructies 
Niet wassen.
Niet bleken.
Niet drogen in de droogtrommel.
Niet strijken.
Niet chemisch reinigen.

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 IKEA.be.
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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.


