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Sohvat ja lepotuolit
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Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta 
ja lepotuoleilta paljon. Kaikki 
sohvamme ja lepotuolimme testataan 
huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, 
että ne täyttävät tiukat laatu- ja 
kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta 
myönnämme sohville ja lepotuoleille  
10 vuoden takuun, joka kattaa runkojen 
ja istuin- sekä selkänojatyynyjen 
materiaali- ja valmistusvirheet. Osalla 
tuotteista tämä takuu on voimassa  
25 vuotta. Tarkemmat takuuehdot 
löydät tästä vihkosesta.
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Takuu koskee:

BARKTORP-sohvasarja 
DELAKTIK-sohvasarja 
EKEBOL-sohva, 3:n istuttava 
EKENÄS-lepotuoli ja rahi 
EKERÖ-lepotuoli
EKTORP-sohvasarja
FRIHETEN-sohvasarja
FÄRLÖV-sohvasarja 
GRÖNADAL-keinutuoli 
GRÖNLID-sohvasarja 
KARLSTAD-sohvasarja
KIVIK-sohvasarja
KLINTORP-sohvasarja 
KLIPPAN-sohvasarja 
KNISLINGE-sohvasarja 
KNOPPARP-sohvasarja KOARP-
lepotuoli KUNGSHAMN-
sohvasarja LANDSKRONA-
sohvasarja LIDHULT-
sohvasarja NOCKEBY-
sohvasarja NOLMYRA-lepotuoli
POÄNG-lepotuolit ja -rahi 
RINGSTORP-sohvasarja 
RÅDVIKEN-lepotuoli 
SKOGABY-sohvasarja 
SKULTORP-sohvasarja 
STOCKSUND-sohvasarja 
STRANDMON-lepotuoli ja -rahi 
SÖDERHAMN-sohvasarja 
VALLENTUNA-sohvasarja 
VEDBO-lepotuolit
VIMLE-sohvasarja

STOCKHOLM- 3:n istuttava sohva
STOCKHOLM 2017 -sohvat
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Takuuaika
Sohvien takuu on voimassa 10 vuotta ja joissain tapauksissa 25 vuotta. 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 tuotteita/osia takuu ei koske? 
Takuu ei koske seuraavia osia:
• kangasverhoilut
• kankaiset irtopäälliset 
• nahkaverhoilut

Takuu ei koske seuraavia tuotteita:
• TULLSTA-lepotuoli
• MUREN-lepotuoli
• POÄNG-tyynyt
• Lasten POÄNG-lepotuoli

Mitä takuu kattaa?
Takuu koskee ainoastaan kotikäytössä olevia tuotteita ja kattaa runkojen 
materiaali- ja valmistusvirheet sekä istuin- ja selkänojatyynyjen materiaali- ja 
valmistusvirheet, kun niitä on käytetty oikeassa rungossa.

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.
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Mitä takuu ei kata?
Takuu ei koske tuotteita, jotka on koottu tai asennettu väärin tai joita on 
säilytetty väärin, 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 tai iskujen tai 
onnettomuuksien aiheuttamia vikoja eikä välillisiä tai tuotteen käyttämisestä 
aiheutuneita vahinkoja. 
Tämä takuu ei koske tuotteita, jotka on sijoitettu ulos tai kosteaan tilaan.

Sohvien ja lepotuolien testaaminen
Sohvat ja lepotuolit testataan huolellisesti kestävyyden varmistamiseksi. Esi-
merkiksi istuinosien kestävyys testataan kuormittamalla ne 100 kilon painolla 
50 000 kertaa. Selkänojat kuormitetaan yhtä monta kertaa 30 kilon painolla. 
Testeillä varmistetaan, että rungot kestävät ja tyynyt palautuvat muotoonsa ja 
säilyttävät mukavuutensa. Takuut ovat todiste siitä, että IKEA-sohvat ja -lepo-
tuolit kestävät ahkeraa käyttöä vuosien ajan. Niinpä voit luottavaisin mielin 
hankkia kotiisi mukavia ja kestäviä sohvia ja lepotuoleja.

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
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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


