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Arki kotona asettaa kovat vaatimukset istuinkalusteille. 
Huonekalumme testataan huolellisesti tiukkojen laatu- ja 
kestävyysvaatimuksiemme sekä kotikäyttöön sovellettavien 
korkeimpien standardien mukaisesti. Tämän ansiosta 
voimme tarjota sinulle 10 vuoden takuun materiaali- 
ja valmistusvirheiden varalta. Takuu kattaa sohvien, 
nojatuolien, sohvasänkyjen ja rahien rungot ja tyynyt. 
Osalla tuotteista on 25 vuoden takuu. Takuihin sovelletaan 
tässä kansiossa mainittuja ehtoja.

Tässä vihkosessa käsitellyillä tuotteilla 
on 10 vuoden takuu.

Näillä tuotteilla on 25 vuoden takuu: 
STOCKHOLM- 3:n istuttava sohva
STOCKHOLM 2017 -sohvat
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Kuinka kauan takuu on voimassa?
Sohvien, nojatuolien, vuodesohvien ja rahien takuu on voimassa 10 ja  joissakin 
tapauksissa 25 vuotta. Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien. Alkuperäinen 
kuitti vaaditaan todisteena ostosta. 

Takuun piiriin kuulumattomat tuotteet ja osat 
Takuu ei kata seuraavia tuotteita/osia:
• Kangasverhoilut
• Nahkaverhoilut
• Kankaiset irtopäälliset
• POÄNG-tyynyt
• Rottingista, bambusta tai muista luonnonkuiduista valmistetut 

istuinkalusteet
• Jotkut mekanismilepotuolit
• Jotkut rahit

Mitä takuu kattaa?
Takuu koskee ainoastaan kotikäytössä olevia tuotteita ja kattaa runkojen sekä 
istuin- ja selkätyynyjen materiaali- ja valmistusvirheet, kun niitä käytetään 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Ota selvää, kuuluvatko IKEA-istuinhuonekalusi 
takuun piiriin, käymällä osoitteessa IKEA.fi tai lähimmässä tavaratalossasi. Voit 
myös ottaa yhteyttä IKEA-asiakapalveluun saadaksesi lisätietoja.

Jos ongelmia ilmenee 
IKEA tutkii tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kattaako takuu siinä 
olevan vian. Jos tuote katsotaan takuunalaiseksi, IKEA päättää korjautetaanko 
viallinen tuote vai vaihdetaanko se samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. 
Jos takuu kattaa tuotevian, IKEA maksaa korjaus-, varaosa-, 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 määrittää oman harkintansa mukaan, mikä on vastaava tuote.

Mitä takuu ei kata? 
Takuu ei koske tuotteita, jotka on varastoitu, koottu tai asennettu väärin, joita 
on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti, epäasianmukaisesti tai virheellisesti, 
joita on muunneltu tai jotka on puhdistettu väärällä tavalla tai vääränlaisilla 
puhdistusaineilla.
Takuu ei kata normaalia kulumista, viiltoja tai naarmuja tai iskujen tai 
onnettomuuksien aiheuttamia vahinkoja.
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on säilötty tai käytetty ulkotiloissa tai 
kosteassa ympäristössä.
Takuu ei kata välillisiä tai tuotteen käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja. 
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Istuinkalusteidemme testaaminen
Kaikki sohvat, nojatuolit, vuodesohvat ja rahit testataan niiden kestävyyden 
varmistamiseksi. Erityisen huolellisesti testaamme ne tuotteet, joilla on 
pitkät takuut. Esimerkiksi istuinosien kestävyys testataan kuormittamalla 
ne 100 kilon painolla 50 000 kertaa. Selkänojat kuormitetaan yhtä monta 
kertaa 30 kilon painolla. Näin varmistamme, että rungot kestävät ja 
tyynyt säilyttävät joustavuutensa ja mukavuutensa. Takuut ovat todiste siitä, 
että istuinkalusteemme kestävät ahkeraa käyttöä vuosien ajan – ja antavat 
sinulle siten varmuuden asiakkaana.

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

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


