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Sofe i fotelje
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U svakodnevnom se životu kod kuće puno 
očekuje od sofa i fotelja. Naše se sofe 
strogo ispituju kako bi bile u skladu s našim 
strogim standardima kvalitete i izdržljivosti 
te upotrebe u kućanstvu. To znači da ti 
možemo dati 10-godišnju garanciju za 
pogreške u materijalu i izradi koja pokriva 
okvire i jastuke naših sofa – a za neke 
naše proizvode to uključuje 25-godišnju 
garanciju. Ova je garancija podložna 
uvjetima navedenima u ovoj brošuri.
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Koliko vrijedi ova garancija?
Ova garancija vrijedi deset (10) godina, ili u nekim slučajevima 25 godina. 
Garancija vrijedi od datuma preuzimanja robe. Potreban je originalni 
račun kao dokaz kupovine. Saznaj je li tvoj namještaj za sjedenje pokriven 
IKEA garancijom na stranici IKEA.hr ili u robnoj kući IKEA. Također, možeš 
kontaktirati Centar za podršku kupcima za više informacija.

Proizvodi i dijelovi koji nisu pokriveni ovom garancijom: 
Ova garancija ne pokriva:
• tekstilne navlake
• kožne navlake
• navlake od premazane tkanine
• POÄNG jastuci

Što pokriva ova garancija?
Ova se garancija primjenjuje isključivo na upotrebu u kućanstvu i pokriva 
greške u materijalu i izradi okvira i jastuka za sjedište i naslona za leđa kad se 
koriste s namijenjenim okvirima.

Što će IKEA napraviti kako bi se riješio problem?
IKEA će pregledati proizvod i odlučiti, po vlastitom nahođenju, pokriva li ga 
ova garancija. Ako ga pokriva garancija, IKEA će tad, po vlastitom nahođenju, 
popraviti neispravan proizvod ili će ga zamijeniti drugim istim ili sličnim 
proizvodom. Ako se primjenjuje garancija, u ovim će slučajevima IKEA biti 
odgovorna za troškove popravka, rezervne dijelove, rad i pune troškove 
zaposlenika koje IKEA ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti bez da 
IKEA snosi dodatne troškove kako bi mu pristupila. Ovo nije primjenjivo na 
slučajeve u kojima IKEA nije odobrila popravak. IKEA će postati vlasnikom svih 
dijelova uklonjenih tijekom popravka. Ako se proizvod više ne prodaje u robnoj 
kući IKEA, IKEA će ponuditi prikladnu zamjenu. IKEA će po vlastitom nahođenju 
odlučiti o prikladnoj zamjeni. 

Što ne pokriva ova garancija? 
Ova garancija ne pokriva proizvode koji su neispravno odloženi, sastavljeni 
ili montirani, proizvode koji se neispravno koriste, koriste u pogrešne svrhe, 
izmjenjuju ili čiste neodgovarajućim metodama ili sredstvima za čišćenje.

Ova garancija ne pokriva normalno trošenje i habanje, porezotine ili 
ogrebotine ili oštećenja izazvana udarcima ili nezgodama.

Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio odložen na otvorenom ili u vlažnom 
prostoru.

Ova garancija ne pokriva posljedična ili slučajna oštećenja. Za kupce u SAD-u: 
neke države ne priznaju ograničenje ili izuzeće posljedičnih ili slučajnih 
oštećenja pa se ovo ograničenje ili oštećenje možda ne primjenjuje.

Ispitujemo naše sofe i fotelje
U tvrtki IKEA ispitujemo naše sofe i fotelje kako bismo bili sigurni da su 
izdržljive. Posebno smo zahtjevni kad je riječ o onima s dugogodišnjim 
garancijama. Primjerice, na sjedište primjenjujemo težinu od 100 kg 50 000 
puta i 30 kg na naslon za leđa također 50 000 puta. Sve to radimo kako bismo 
bili sigurni da će okvir zadržati svoju stabilnost, a jastuci elastičnost i udobnost. 
Garancije koje dajemo dokaz su da se naše sofe i fotelje mogu često i dugo 
koristiti, na taj način pružamo našim kupcima sigurnost.

Kako se primjenjuju državni i lokalni zakoni
Ova garancija daje ti određena prava te služi kao dodatak tvojim zakonskim
pravima.

Kako nas kontaktirati ako trebaš pomoć
Kontaktiraj lokalnu robnu kuću IKEA. Adresu i telefonski broj pronaći ćeš u IKEA
katalogu ili na IKEA.hr
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Sačuvaj 
račun
To je dokaz kupovine i 
potreban je za ostvarivanje 
prava na garanciju.  
Ako se nešto dogodi ili nisi 
zadovoljan/na, obrati nam 
se na IKEA.hr


