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Zitbanken en 
fauteuils
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Dagelijks gebruik stelt hoge eisen aan 
een zitbank of fauteuil. IKEA zitbanken en 
fauteuils worden grondig getest om na 
te gaan of ze voldoen aan onze strenge 
kwaliteits- en duurzaamheidsnormen 
en aan de strengste normen voor 
huishoudelijk gebruik. Daarom kunnen 
we je een garantie van 10 jaar bieden op 
constructie- en materiaalgebreken van 
onze zitbanken en fauteuils – en voor 
sommige producten is dit 25 jaar garantie. 
Bovenstaande garantie is onderhevig aan 
de voorwaarden in deze brochure.

10
jaar

garantie

GRATIS

25
jaar

garantie

GRATIS
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Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie op banken blijft 10 of in sommige gevallen 25 jaar geldig.
De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum. De originele aankoopbon
is vereist als aankoopbewijs. Kijk of je zitmeubel onder de IKEA garantie valt 
door naar IKEA.nl of een IKEA winkel bij jou in de buurt te gaan. Je kan ook 
contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie.

Producten en onderdelen die niet onder deze garantie vallen 
Deze garantie is niet van toepassing op:
• stoffen bekleding
• leren bekleding
• bekleding van gecoate stof
• POÄNG kussens
• ANGERSBY bank
• ASARUM bank
• ALEBY draaifauteuil
• GUBBO fauteuil

Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik en dekt materiaal- en 
constructiegebreken in frames en zit- en rugkussens bij gebruik in combinatie 
met de bijbehorende frames.

Wat doet IKEA om het probleem te verhelpen?
We onderzoeken het product en bepalen of je probleem onder
de garantie valt. Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de 
garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. 
Als dat niet lukt, niet kan of reparatie niet realistisch is, proberen wij om het 
product te vervangen door een ander artikel. Als het door deze garantie 
wordt gedekt, betaalt IKEA de reparatiekosten, reserveonderdelen, arbeid en 
reiskosten voor reparatiemedewerkers die IKEA maakt, op voorwaarde dat het 
product zonder speciale kosten toegankelijk is voor reparatie. Dit geldt niet 
voor reparatiewerkzaamheden die niet door IKEA zijn goedgekeurd. Vervangen 
onderdelen worden eigendom van IKEA. Als het artikel niet langer door IKEA 
wordt verkocht, zorgt IKEA voor een passende vervanging. IKEA bepaalt naar 
eigen goeddunken wat een geschikte vervanging is. 
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Wat valt niet onder deze garantie? 
Deze garantie geldt niet voor producten die onjuist zijn opgeborgen of 
gemonteerd, die onjuist of onoordeelkundig zijn gebruikt, die zijn aangepast of 
die zijn gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of schade als 
gevolg van stoten of ongelukken.

Deze garantie geldt niet als het product in de buitenlucht of in een vochtige 
omgeving is geplaatst, bijvoorbeeld in een badkamer.

Deze garantie dekt geen indirecte of incidentele schade.

Onze zitbanken en fauteuils worden getest
Bij IKEA testen we al onze zitbanken en fauteuils, om er zeker van te zijn dat 
ze slijtvast en stevig zijn. En we zijn vooral streng voor degenen die lange 
garanties hebben. We duwen bijvoorbeeld een gewicht van 100 kilo zo’n 
50.000 keer op de zitting en een gewicht van 30 kilo minstens zo vaak op de 
rugleuning. We doen dit om er zeker van te zijn dat de frames hun stabiliteit 
behouden en dat de kussens hun veerkracht en comfort behouden. De 
garanties die wij geven zijn het bewijs dat onze banken en fauteuils bestand 
zijn tegen vaak en langdurig gebruik - en bieden daarmee een zekerheid voor 
jou als klant.

Toepassing van de plaatselijke wetgeving
Deze garantie biedt je bepaalde rechten en is een aanvulling op de in 
Nederland geldende wetgeving. Je behoudt altijd de rechten die je op grond 
van die wetgeving hebt.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt
Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice of als je naar de 
klantenservice in de winkel wilt; het adres van de dichtstbijzijnde vestiging vind 
je op IKEA.nl.
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Bewaar de 
kassabon
Het is je aankoopbewijs. 
Zonder de bon kan je geen 
aanspraak maken op garantie. 
Als er iets is gebeurd of als je 
niet tevreden bent, neem je 
gewoon contact op met IKEA
via IKEA.nl/klantenservice


