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Herní stoly  
UPPSPEL, UTESPELARE  
a FREDDE 
 Záruky
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Každodenní život v domácnosti klade na 
herní stoly vysoké požadavky. Herní stoly 
UPPSPEL, UTESPELARE a FREDDE prochází 
náročnými testy, aby splňovaly naše přísné 
standardy kvality a odolnosti i nejvyšší 
standardy pro použití v domácnosti (ANSI/
BIFMA X: 5.5 pro psací stoly). Díky tomu vám 
můžeme poskytnout záruku 3 roky na vady 
materiálu a zpracování, která se vztahuje 
na herní stoly. Tj. herní stoly UPPSPEL, 
UTESPELARE a FREDDE. Podmínky této 
záruky jsou uvedeny v této brožurce.
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Jak dlouhá je platnost záruky?
Tato záruka se vztahuje na herní stoly UPPSPEL, UTESPELARE a FREDDE, a platí 
po tři (3) roky 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 a vztahuje se na vady 
materiálu a provedení herních stolů UPPSPEL, UTESPELARE a FREDDE.

Tato záruka je výhodou poskytovanou původnímu kupujícímu výrobku. Je 
nepřenosná.

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.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně skladovány, 
smontovány, instalovány nebo 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, např. v koupelně.

Tato záruka se nevztahuje na následné a nahodilé poškození.
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Instrukce k péči o výrobek
Po dvou týdnech používání dotáhněte šrouby a několikrát za rok se ujistěte, že 
jsou stále pevně dotažené. 

Na všechny povrchy: otřete navlhčenou utěrkou s jemným čisticím 
prostředkem a poté osušte suchým hadříkem.

Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis
Obraťte se na nejbližší obchodní dům IKEA prostřednictvím kontaktů 
uvedených na 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.


