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Koupelny IKEA
Série koupelnového nábytku 
GODMORGON a ENHET, umyvadla, 
mísicí baterie, sprchy a doplňky
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Každodenní život v domácnosti klade 
na koupelnový nábytek vysoké požadavky. 
Proto bylo zařízení do koupelen v naší 
nabídce testováno podle nejpřísnějších 
norem pro použití v domácnosti, abychom 
vyhověli našim přísným požadavkům 
na kvalitu, pevnost a odolnost. 

Díky tomu vám můžeme nabídnout záruku 
10 let, která se vztahuje na vady materiálu 
a zpracování série koupelnového nábytku 
ENHET a GODMORGON, všech umyvadel, 
mísicích baterií a sprch. Na všechny doplňky 
do sprchy, jako jsou upevňovací tyč, 
sprchová hlavice, ruční sprcha, sprchové 
hadice a konzola na uchycení ruční sprchy, 
poskytujeme záruku 3 roky.

Podmínky této záruky jsou uvedeny  
v této brožurce.
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Série nábytku GODMORGON a ENHET

Jak dlouhá je platnost záruky?
Tato záruka se vztahuje na níže uvedené koupelnové výrobky 
ENHET a GODMORGON, platí po deset (10) let a to od data 
zakoupení v IKEA. Originální doklad o nákupu se doporučuje 
pro platnost záruky.

Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje pouze na použití v domácnosti. Záruka se vztahuje 
na vady materiálu a zpracování následujících výrobků:
• Nábytek GODMORGON a ENHET
• Nohy GODMORGON a ENHET

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na desku TOLKEN ani na výrobky, které byly 
nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodně používány, pozměňovány 
nebo čištěny nesprávnými metodami a prostředky. Tato záruka se nevztahuje 
na běžné opotřebení výrobku, škrábance a poškození způsobená nárazem 
nebo nehodou. Tuto záruku nelze uplatnit, jestliže byl výrobek umístěn venku 
nebo ve vlhkém prostředí, nebo byl používán na veřejnosti. Tato záruka se 
nevztahuje na následné a nahodilé poškození. 
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Co bude učiněno k nápravě problému?
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný 
případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný 
výrobek opraví, nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. 
V těchto případech IKEA uhradí účelně vynaloženou výšku nákladu.  
Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA.  
Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA  
již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě  
dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu.

Instalace   
Nábytek ENHET a GODMORGON je třeba upevnit ke stěně. Zajistěte, aby 
hmotnost nábytku pomáhaly nést stěny, neboť nesprávná montáž může 
způsobit zranění či poškození majetku. Pokud si nejste jistí montáží, 
kontaktujte odborníky. Protože stěny mohou být vyrobeny z různých materiálů, 
kování pro montáž do stěny není součástí dodávky. Informace o vhodném 
kování získáte ve vašem nejbližším železářství. Dodržujte pečlivě naše instrukce 
k montáži a instalaci a návod k údržbě.

Platnost národního práva
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a mohou vám náležet 
i jiná práva, jejichž obsah se v jednotlivých zemích liší.

Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis
Kontaktujte nejbližší obchodní dům IKEA. Adresu a telefon najdete na 
internetových stránkách www.IKEA.cz
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Koupelnová umyvadla a mísicí baterie

Jak dlouhá je platnost záruky?
Tato záruka se vztahuje na níže uvedená koupelnová umyvadla 
a mísicí baterie IKEA, platí po deset (10) let a to od data 
zakoupení v IKEA. Originální doklad o nákupu se doporučuje 
pro platnost záruky.

Na co se vztahuje tato záruka?
Záruka se vztahuje na všechna koupelnová umyvadla v IKEA, včetně sifonu 
a mísicích baterií. Záruka se vztahuje pouze na použití v domácnosti a u všech 
koupelnových umyvadel a mísicích baterií pokrývá vady materiálu a zpracování. 
Naše výrobky jsou testovány daleko nad rámec všech příslušných mezinárodních 
norem. Abychom vám mohli poskytnout záruku 10 let, používáme výhradně  
díly nejlepších značek.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, škrábance a poškození 
způsobená nárazem, nehodou a usazeninami z vody. Tato záruka se také 
nevztahuje na perlátor mísicí baterie, který je potřeba pravidelně čistit nebo 
jej v případě potřeby vyměnit. Dodržujte pečlivě naše instrukce k montáži 
a instalaci a návod k údržbě. Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly 
nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodně používány, pozměňovány 
nebo čištěny nesprávnými metodami a prostředky. Tuto záruku nelze uplatnit, 
jestliže byl výrobek umístěn venku nebo ve vlhkém prostředí, nebo byl používán 
na veřejnosti. Tato záruka se nevztahuje na následné a nahodilé poškození.

Co bude učiněno k nápravě problému?
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení,
zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního 
uvážení buď daný výrobek opraví, nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným 
výrobkem. V těchto případech IKEA uhradí účelně vynaloženou výšku nákladu. 
Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA.  
Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA  
již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě  
dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu.
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Instalace
Zajistěte, aby hmotnost umyvadla a nábytku pomáhaly nést stěny, neboť 
nesprávná montáž může způsobit zranění či poškození majetku. Pokud si 
nejste jistí montáží, kontaktujte odborníky. Protože stěny mohou být vyrobeny 
z různých materiálů, šrouby a kování pro montáž do stěny nejsou součástí 
dodávky. Informace o vhodném kování získáte ve vašem nejbližším železářství. 
Dodržujte pečlivě naše instrukce k montáži a instalaci a návod k údržbě.

Certifikace
V některých zemích jsou zavedeny zákonné požadavky na schvalování 
a certifikaci koupelnových mísicích baterií. Naše mísicí baterie byly na všech 
trzích schváleny a certifikovány, aby splňovaly příslušné požadavky.

Platnost národního práva
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a mohou vám náležet 
i jiná práva, jejichž obsah se v jednotlivých zemích liší.

Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis
Kontaktujte nejbližší obchodní dům IKEA. Adresu a telefon najdete na 
internetových stránkách www.IKEA.cz
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Koupelnové sprchové mísicí baterie a doplňky

Jak dlouhá je platnost záruky?
Tato záruka se vztahuje na níže uvedené koupelnové sprchové 
mísicí baterie IKEA, platí po deset (10) let a to od data 
zakoupení v IKEA. Originální doklad o nákupu se doporučuje 
pro platnost záruky.

• Sprchové mísicí a vanové mísicí baterie BROGRUND, VOXNAN a VALLAMOSSE.
• Sprchová zástěna, sprchové dveře a sprchová zástěna s panty OPPEJEN.
• Sprchová vanička FOTINGEN.

Jak dlouhá je platnost záruky?
Tato záruka se vztahuje na níže uvedené koupelnové  
sprchové výrobky IKEA, platí po tři (3) roky a to od data 
zakoupení v IKEA. Originální doklad o nákupu se doporučuje 
pro platnost záruky.

BROGRUND a VOXNAN
• Sprchové hlavice
• Ruční sprchy
• Sprchové hadice
• Upevňovací tyče
• Police do sprchy

VALLAMOSSE
• Ruční sprchy
• Sprchové hadice
• Upevňovací tyče

LILLREVET
• Ruční sprchy
• Sprchové hadice

KOLSJÖN
• Konzola na uchycení ruční sprchy
• Sprchové hadice

OPPEJEN
• Těsnění dveří
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Na co se vztahují tyto záruky?
Tyto dvě záruky se vztahují na všechny koupelnové sprchové výrobky IKEA. 
U všech sprchových koupelnových výrobků pokrývají záruky vady materiálu 
a zpracování. Naše výrobky jsou testovány daleko nad rámec všech příslušných 
mezinárodních norem. Abychom vám mohli poskytnout záruku 3 roky a 10 let, 
používáme výhradně díly nejlepších značek.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, škrábance 
a poškození způsobená nárazem, nehodou a usazeninami z vody.  
Dodržujte pečlivě naše instrukce k montáži a instalaci a návod k údržbě.  
Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně skladovány  
nebo smontovány, nevhodně používány, pozměňovány nebo čištěny 
nesprávnými metodami a prostředky. Tuto záruku nelze uplatnit,  
jestliže byl výrobek umístěn venku nebo ve vlhkém prostředí.  
Tato záruka se nevztahuje na následné a nahodilé poškození.

Co bude učiněno k nápravě problému?
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný 
případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný 
výrobek opraví, nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. 
V těchto případech IKEA uhradí účelně vynaloženou výšku nákladu.  
Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA.  
Nahrazené baterie se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží  
v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu.  
IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou 
odpovídající náhradu.

Instalace
Dodržujte pečlivě naše instrukce k montáži a instalaci a návod k údržbě. 
Pokud si nejste jistí montáží, kontaktujte odborníky. 

Certifikace
V některých zemích jsou zavedeny zákonné požadavky na schvalování 
a certifikaci koupelnových sprchových výrobků. Naše řada sprchových  
výrobků byla na všech trzích schválena a certifikována, aby splňovala  
příslušné požadavky.
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Platnost národního práva
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a mohou vám  
náležet i jiná práva, jejichž obsah se v jednotlivých zemích liší.

Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis
Kontaktujte nejbližší zákaznický servis nebo obchodní dům IKEA. 
Adresu a telefon najdete na internetových stránkách www.IKEA.cz 
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Uschovejte si 
účtenku!
Je to váš doklad o nákupu, 
který se doporučuje 
pro platnost záruky.  
Pokud se cokoliv stane, 
nebo nejste spokojení, 
obraťte se na nás!  
www.IKEA.cz

Platnost do 30. června 2022.


