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Takuuaika
Takuu on voimassa kymmenen (10) vuotta ja alkaa tuotteen ostopäivästä. 
Takuu on voimassa vain, kun ostos voidaan todentaa esittämällä maksutosite, 
tilausvahvistus tai muu osoitus tuotteen alkuperästä ja ostoajankohdasta. 
Jos käytit oston yhteydessä IKEA Family -jäsenkorttia, ostotiedot tallentuvat 
jäsenprofiiliin etkä tarvitse kuittia.

Mitä takuu kattaa?
Takuu koskee ainoastaan kotikäytössä olevia patjoja. Takuu kattaa patjojen 
materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu kattaa ratkenneet saumat, vioittuneet 
jouset, rikkoutuneet kahvat patjan sivuilla, rikkoutuneen patjanrungon tai 
huomattavat painumat.

Arki asettaa korkeat vaatimukset patjoja kohtaan. IKEA-
patjat on testattu tarkasti, jotta voimme luvata niiden 
täyttävän erilaiset laatu- ja kestävyysvaatimukset sekä 
meidän mittapuullamme että sinun kotonasi. IKEA 
myöntää patjoille 10 vuoden takuun, joka kattaa materiaali- 
ja valmistusvirheet. Tarkemmat takuuehdot löydät tästä 
takuuvihkosta.

Patjoilla on 10 vuoden takuu.
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Tuotteet, jotka eivät kuulu tämän takuun piiriin: 

Tämä takuu ei koske sijauspatjoja, JÖMNA-, SÄBÖVIK-, JESSHEIM- tai 
JÄRNUDDA-patjoja, vuodesohvien patjoja tai lasten patjoja.

Jos ongelmia ilmenee
IKEA tutkii tuotteen ja päättää, kattaako takuu siinä olevan vian. Jos takuu 
kattaa vian, IKEA päättää, korjautetaanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se 
samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Näissä tapauksissa IKEA maksaa 
korjauskustannukset, varaosat ja korjaajien työ- ja matkakustannukset 
edellyttäen, että tuotteen luokse pääseminen ei aiheuta erityiskustannuksia. 
Tämä ei koske korjaustöitä, joita IKEA ei ole valtuuttanut. Korvatuista osista 
tulee IKEA-konsernin omaisuutta. Jos kyseinen tuote ei enää kuulu IKEA-
tavaratalojen valikoimiin, asiakas saa tilalle vastaavan tuotteen. IKEA päättää 
oman harkintansa mukaan, mikä on vastaava tuote.

Mitä takuu ei kata?
Takuu ei koske tuotteita, joita on säilytetty tai jotka asennettu väärin tai joita 
käytetty käyttöohjeiden vastaisesti, epäasianmukaisesti tai virheellisesti, 
ulkona tai kosteissa tiloissa, muunneltu tai puhdistettu väärällä tavalla tai 
vääränlaisilla puhdistusaineilla.

Takuu ei kata normaalia kulumista, viiltoja tai naarmuja, tahroja tai iskujen tai 
onnettomuuksien aiheuttamia vikoja. 

Tämä takuu ei päde, mikäli tuotetta on säilytetty ulkona tai kosteissa tiloissa, 
kuten kylpyhuoneessa.

Takuu ei kata välillisiä tai tuotteen käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja.

Patjamme testataan huolellisesti
Käytämme patjojen lujuuden ja kestävyyden testaamiseen konetta, joka 
simuloi 140 kg painavan nukkujan pyörivän sängyssä yhteensä 50 000 kertaa. 
Painemittari mittaa liikkeiden vaikutusta jousiin, runkoon, sälepohjaan ja 
täytteeseen. Patjan rakenteiden on täytettävä korkeimmat niille asetetut 
vaatimukset.

Patjan puhdistaminen ja hoito
Käytä patjaa yhdessä sijauspatjan tai patjansuojuksen kanssa. Ne helpottavat 
patjan puhdistamista ja auttavat pitämään sen siistinä. Osassa IKEA-patjoista 
on pestävä irtopäällinen. Lisätietoja saat päällisen sisällä olevasta lapusta. 
Varmista, että päällisen vetoketju on kiinni, ennen kuin laitat päällisen 
pesukoneeseen. Patja kannattaa imuroida säännöllisesti pölyn ja 
pölypunkkien määrän vähentämiseksi. Tahrat voi poistaa 
huonekalusampoolla. Jos patja on käännettävä (eli patjan kumpaa tahansa 
päätyä voidaan käyttää päälle 
tai jaloille), se kannattaa kääntää kolmen kuukauden välein. Silloin patja kuluu 
tasaisemmin ja säilyy mukavana pidempään. Älä taita patjaa, jotta sen 
rakenne, kuten jouset tai täyte, ei vaurioidu. Ajan kuluessa parhaimpienkin 
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Osto on todennettava
Takuu on voimassa vain, kun ostos 
voidaan todentaa esittämällä 
maksutosite, tilausvahvistus tai 
muu osoitus tuotteen alkuperästä ja 
ostoajankohdasta. Jos käytit oston 
yhteydessä IKEA Family -jäsenkorttia, 
ostotiedot tallentuvat jäsenprofiiliin 
etkä tarvitse kuittia. Jos ongelmia 
ilmenee tai et ole tyytyväinen 
tuotteeseen, ota yhteyttä: IKEA.fi

patjojen mukavuus heikkenee ja niihin kerääntyy pölyä ja pölypunkkeja. Vaikka 
myönnämme patjoille 10 vuoden takuun, suosittelemme vaihtamaan patjan 
8–10 vuoden välein.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Aluksi uusi patja saattaa tuntua liian kiinteältä. Uuteen patjaan totuttelu vie 
noin kuukauden, minkä aikana keho tottuu patjaan ja patja alkaa muotoutua 
kehon mukaan. 

Parhaan mahdollisen nukkumismukavuuden saavuttamiseksi tarvitset 
oikeanlaisen tyynyn. Varmista, että tyyny sopii sinulle ja uuteen patjaasi.

Rullalle pakatut patjat palautuvat muotoonsa 3–4 päivässä pakkauksen 
avaamisesta. 

Uuden patjan materiaaleissa on tietty ominaistuoksu, joka häviää ajan mittaan. 
Tuulettamalla ja imuroimalla voit nopeuttaa tuoksujen häviämistä.

Paikallisen lainsäädännön soveltaminen 
Ostajalla on hänelle kuluttajansuojalain 5. luvun mukaan kuuluvat oikeudet, 
joita tämä takuu ei rajoita.

Jos tarvitset lisätietoja
Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun tai lähimpään IKEA-tavarataloon. 
Yhteystiedot löydät IKEA-kuvastosta ja osoitteesta IKEA.fi


