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Työtuolit
ALEFJÄLL, FLINTAN, FJÄLLBERGET,  
HATTEFJÄLL, LÅNGFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, 
MARKUS ja TROLLBERGET
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Päivittäinen käyttö vaatii työtuolilta 
paljon. Työtuolimme testataan 
tiukimpien toimistokalusteille asetettujen 
vaatimusten (EN 1335, Ansi/BIFMA X5.1-
2011) mukaisesti, jotta voimme olla 
varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja 
kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta 
myönnämme työtuolien rungolle ja 
liikkuville osille 10 vuoden takuun, joka 
koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tarkemmat takuuehdot löydät tästä 
vihkosesta.
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Takuuaika
Takuu on voimassa kymmenen (10) vuotta ostopäivästä lähtien. 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 kattaa työtuolien seuraavien osien mahdolliset toiminto-, materiaali- ja 
valmistusvirheet:

• Runko 
• Liikkuvat osat

Liikkuvat osat tarkoittavat tässä osia, jotka joko liikkuvat tai ovat säädettävissä. 
Takuu kattaa seuraavien osien toiminnan: pyörät, kaasujousi, mekanismi ja 
käsinojan ja selkänojan säätömekanismit.

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.
Takuu ei koske työtuoleja, joita on säilytetty ulkona tai kosteissa tiloissa, esim. 
kylpyhuoneessa.

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


