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Ogólne zasady dotyczące 
wszystkich gwarancji

SULTAN

MATERACE PIANKOWE

SULTAN FOSSING
Grubość: 18cm
Miękka i sprężysta pianka zapewnia dobre 
wsparcie dla ciała. Lateks oraz pianka o wysokiej 
sprężystości dopasowuje się do konturów ciała, 
zapewniając elastyczne i komfortowe wsparcie. 
Ucisk w okolicach ramion i bioder zostaje 
zmniej-szony, co poprawia przepływ krwi w 
mięśniach i skórze. Pięć stref komfortu zapewnia 
dokładne wsparcie dla ciała. Owcza wełna, 
jedwab, oraz włosie wielbłąda przenosi wilgoć z 
dala od ciała zapewniając stałą temperaturę oraz 
oferując dobre środowisko snu. Pokrycie można 
prać w pralce.
90×200cm 801.398.90 895,-
140×200cm 801.398.85 1245,-
160×200cm 401.398.87 1395,-

SULTAN FLOKENES 
Grubość: 22cm
Miękka i sprężysta pianka zapewnia dobre 
wsparcie dla ciała, 7-centymetrowa warstwa 
pianki z pamięcią formowania oraz pianki o 
wysokiej sprężystości dopasowują się do kontu-
rów ciała, zapewniając elastyczne i komfortowe 
wsparcie. Ucisk w okolicach ramion i bioder 
zostaje zmniejszony, co poprawia przepływ krwi w 
mięśniach i skórze. Pięć stref komfortu zapew-
nia dokładne wsparcie dla ciała jednocześnie 
zmniejszając nacisk na okolice ramion i bioder. 
Wypełnienie z owczej wełny oraz tkanina lyocell w 
poszyciu przenoszą wilgoć z dala od ciała 
zapewniając stałą temperaturę oraz oferując 
dobre środowisko snu. Pokrycie można prać w 
pralce.
90×200cm 901.399.17 1095,-
140×200cm 801.399.08 1495,-
160×200cm 001.399.12 1695,-

MATERACE LATEKSOWE

SULTAN ELSFJORD
Grubość: 14cm: 14cm
Lateks zapewnia właściwe wsparcie dla 
wszy-stkich części ciała, jest miękki i sprężysty. 
Bardzo dobrze dopasowuje się do konturów 
Twojego ciała. Ucisk w okolicach ramion i bioder 
zostaje zmniejszony, co poprawia przepływ krwi w 
mię-śniach i skórze. Pięć stref komfortu zapewnia 
dokładne wsparcie dla ciała jednocześnie 
zmniejszając nacisk na okolice ramion i bioder. 
Struktura lateksu umożliwia swobodny przepływ 
powietrza zapewniając suchość i świeżość. 
Pokrycie można prać w pralce.
90×200cm 101.399.59 595,-
140×200cm 901.399.55 895,-
160×200cm 501.399.57 1095,-

SULTAN ENGENES 
Grubość: 18cm: 18cm

Lateks zapewnia właściwe wsparcie, a gruby 
rdzeń z lateksu bardzo dobrze dopasowuje się do 
konturu Twojego ciała zapewniając komfort 
i relaks. Ucisk w okolicach ramion i bioder zostaje 
zmniejszony, co poprawia przepływ krwi 
w mięśniach i skórze. Pięć stref komfortu 
zapewnia dokładne wsparcie dla ciała. 
Elastyczność lateksu łagodzi efekty zmian pozycji 
podczas snu, zapewniając nieprzerwany 
odpoczynek nawet, jeśli partner śpi bardzo 
niespokojnie. Struktura lateksu umożliwia 
swobodny przepływ powietrza zapewniając 
suchość i świeżość. Pokrycie można prać w pralce.
90×200cm 301.399.83 895,-
140×200cm 701.399.75 1295,-
160×200cm 101.399.78 1495,-

MATERACE SPRĘŻYNOWE

SULTAN HÖGBO
Grubość: 20cm
Dodatkowa watolina zwiększa komfort. Warstwa 
sprężyn Bonell, które zwiększają napięcie 
zależnie od nacisku zapewnia sprężystość
80×200cm 000.736.09 225,-
90×200cm 700.736.15 275,-
140×200cm 800.736.05 395,-
160×200cm 300.736.17 450,-
180×200cm 600.736.06 495,-

SULTAN HEDFORS
Grubość: 20cm
Gruba warstwa z wysoce sprężystej pianki zwiększa
komfort. Sprężyny kieszeniowe zapewniają 
odpowiednie wsparcie dla Twojego kręgosłupa. 
Dopasowuje się do konturów Twojego ciała, 
umożliwiając pełen odpoczynek Twoim mięśniom.
80×200cm 601.081.49 450,-
90×200cm 001.081.52 495,-
140×200cm 301.081.41 750,-
160×200cm 401.081.45 795,-
180×200cm 001.081.47 875,-

SULTAN HASSELBÄCK
Grubość: 28cm
Gruba warstwa watoliny i wysoce sprężystej 
pianki zapewnia dodatkowy komfort.  Sprężyny 
dają odpowiednie wsparcie i eliminują nacisk na 
ramiona i biodra. Materac dopasowuje się do 
konturów Twojego ciała, umożliwiając doskonały 
odpoczynek Twoim mięśniom.
80×200cm 000.737.08 575,-
90×200cm 000.737.13 595,-
140×200cm 700.737.19 925,-
160×200cm 600.737.05 995,-
180×200cm 500.737.15 1125,-

SULTAN HEIDAL
Grubość: 26cm
Wypełnienie z eko-bawełny, wełny, włókien ku-
kurydzianych i włosia końskiego tworzy przytulny 
mikroklimat poprzez regulację temperatury i 
wilgotności. Watowanie z naturalnych materiałów 
zwiększa komfort. Aktywne sprężyny kieszeniowe 
zapewniają odpowiednie wsparcie i eliminują 
nacisk na ramiona 
i biodra.
80×200cm 001.095.71 895,-
90×200cm 901.095.81 995,-
140×200cm 901.095.76 1595,-
160×200cm 101.095.80 1695,-
180×200cm 801.095.72 1795,-

MATERACE SPRĘŻYNOWE Z RAMĄ

SULTAN STORFORS
Grubość: 23cm
Sprężyny typu Bonell zwiększają sprężystość 
materaca.  Sprężynowa konstrukcja gwarantuje 
dobrą cyrkulację powietrza zapewniając świeżość 
na dłużej.
90×200cm 400.737.68 275,-
140×200cm 100.737.55 395,-
160×200cm 100.737.60 445,-

SULTAN STUREFORS
Grubość: 24cm
Górna warstwa z wysoce sprężystej pianki 
zapewnia wygodę. Sprężyny kieszeniowe dają 
idealne wsparcie, sprężyny typu Bonell zwiększa-
ją sprężystość materaca. Sprężynowa konstrukcja 
gwarantuje dobrą cyrkulację powietrza 
zapewniając świeżość na dłużej.
90×200cm 200.737.88 425,-
140×200cm 800.737.90 775,-
160×200cm 600.737.86 795,-

MIĘKKI    TWARDY

Więcej na: www.IKEA.pl/SULTAN

Warunki obowiązywania gwarancji na terenie 

Polski
W Polsce zgodnie ustawą z dn. 27.07.2007 o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej przysługują 2 lata zgodności towaru z umową, jeśli 

nie zaznaczono inaczej. W przypadku pozostałych podmiotów (zgodnie z 

Kodeksem Cywilnym) przysługuje 1 rok z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

W IKEA na wiele artykułów dajemy dodatkową gwarancję (5, 10, 15 lub 

25 lat) zgodnie z symbolem gwarancji przy danym produkcie. Szukaj w 

katalogu i sklepach IKEA artykułów ze znakiem codziennej gwarancji. 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza 

ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 

towaru z umową.

Co obejmuje gwarancja?
Zakres każdej gwarancji jest opisany w tekście dotyczącym danego 

produktu.

Okres gwarancji
Każda gwarancja trwa przez okres wskazany w ściśle określonym tekście 

dla każdego produktu, poczynając od daty jego zakupu. 

Co przewidujemy by rozwiązać problem wskazany 

w gwarancji?
IKEA lub Whirlpool, w przypadku produktów "For IKEA from Whirlpool" 

będzie kontrolować produkty i decydować na podstawie własnego osądu 

czy dany produkt będzie podlegał określonej gwarancji. 

IKEA, lub Whirlpool przez działania serwisowe we własnym zakresie lub 

przez autoryzowany punkt serwisowy, będzie na podstawie własnego 

osądu naprawiać produkt z defektem lub wymieniać go na taki sam nowy 

lub porównywalny produkt. W takich przypadkach IKEA lub Whirlpool  

poniesie koszty naprawy, części zamiennych, koszty robocizny i podróży 

personelu pod warunkiem, że dany produkt będzie udostępniony do 

naprawy bez poniesienia szczególnych kosztów (np. skomplikowany 

demontaż zabudowy itp.). IKEA oraz Whirlpool nie ponoszą kosztów 

poniesionych podczas nieautoryzowanej naprawy. Wymienione, 

uszkodzone części stają się własnością IKEA lub Whirlpool. Jeśli dany 

produkt nie jest już w sprzedaży IKEA, zapewniony zostanie jego odpowiedni 

zamiennik. Decyzja o tym należy wyłącznie do IKEA lub Whirpool.

Warunki gwarancji
Gwarancje są ważne od dnia zakupu produktu. Oryginalny paragon 

potwierdzający zakup lub faktura są wymagane jako dowód zakupu. 

Dowód zakupu jest wymagany do ważności gwarancji.

Gwarancje nie mają zastosowania do produktów, które były niewłaści-

wie przechowywane, montowane lub używane w niewłaściwy sposób, 

zniszczone, zmienione, czyszczone przy użyciu złych metod lub środków 

do czyszczenia. Gwarancje nie pokrywają normalnego zużycia, nacięć czy 

zadrapań ani szkód wyrządzonych podczas wstrząsów czy wypadków. 

Gwarancje nie mają zastosowania, jeśli produkty były przechowywane na 

zewnątrz lub zostały narażone na niekorzystne działanie warunków atmo-

sferycznych. Gwarancje mają zastosowanie do produktów przeznaczonych 

do użytku domowego, chyba że zaznaczono inaczej. 

Więcej szczegółów można znaleźć w warunkach gwarancji dla każdego 

produktu, w broszurach gwarancyjnych w sklepach IKEA i na www.IKEA.pl.

Instrukcja użytkowania
Zawsze kieruj się instrukcją użytkowania dodaną do zakupionego produktu 

w celu wypełnienia warunków gwarancji. Instrukcje dostępne są w sklepach  

IKEA oraz na: www.IKEA.pl

Zachowaj dowód zakupu
Gwarancje są ważne od dnia zakupu produktu. Oryginalny paragon 

potwierdzający zakup lub faktura są wymagane jako dowód zakupu.

Więcej informacji
Skontaktuj się ze sklepem IKEA w Twojej okolicy. Adresy i numery telefonów 

znajdziesz także na str. XXX,  w broszurach, lub na stronie internetowej:

www.IKEA.pl.

Gwarancja codziennej jakości

Broszury GWARANCJA CODZIENNEJ JAKOŚCI 

dla poszczególnych artykułów znajdziesz  w sklepach IKEA 

i na www.IKEA.pl
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BATERIE KUCHENNE

Które produkty objęte są gwarancją?

10-letnia gwarancja jest ważna od daty zakupu 

dla wszystkich baterii IKEA poza baterią LAGAN. 

Obejmuje defekty dotyczące materiałów bądź 

wykonania baterii. 

Patrz także ogólne warunki gwarancji na  stronie 347.

NACZYNIA KUCHENNE

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wypełnianie określonej funkcji, materiał i wykoń-
czenie detali naczyń z serii wymienionych poniżej. Gwarancja obejmuje: 
•  Stabilność podstawy. Podstawa naczynia pozostaje płaska i rozprowa-

dza ciepło równomiernie.
•  Mycie w domowych zmywarkach bez zmian funkcji produktu (z 

wyjątkiem naczyń z powłoką i wykonanych z żeliwa, które należy 
zmywać ręcznie)

•  Zachowanie właściwości powłok zapobiegających przywieraniu 
potraw.

Patrz także ogólne warunki gwarancji na  stronie 347 lub na www.
IKEA.pl

Kuchnia wolno stojąca VÄRDE. 

Jakie elementy podlegają gwarancji?

• Wszystkie elementy systemu kuchni wolno stojącej VÄRDE.

SPRZĘT AGD
Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i/

lub  materiału powstałe po zakupie sprzętu z 

serii “For IKEA from Whirlpool” w sklepie IKEA. 

W czasie trwania gwarancji Whirlpool pokrywa 

wszelkie koszty naprawy, zakupu nowych części 

oraz transportu. Należy tylko zapewnić dostęp 

do uszkodzonego sprzętu AGD. Wysłany przez IKEA autoryzowany 

serwisant Whirlpool dokładnie zbada produkt i samodzielnie 

podejmie decyzje o naprawie bądź wymianie na nowy.

Jaki jest okres trwania gwarancji

Gwarancja wynosi pięć lat (5) licząc od daty zakupu w sklepie 

IKEA sprzętu AGD z serii "For IKEA from Whirlpool”. Gwarancja jest 

ważna od daty zakupu wraz z dowodem zakupu jako podstawą do 

roszczeń gwarancji. Wszelkie naprawy sprzętu w okresie gwarancji nie 

przedłużają okresu trwania gwarancji na cały sprzęt ani osobno na 

nowe części.

Które produkty objęte są gwarancją?

5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia z serii “For IKEA 

from Whirlpool”. Na urządzenia AGD z serii LAGAN przysługują 2 

lata zgodności towaru z umową, zgodnie z warunkami sprzedaży 

konsumenckiej, patrz 

str 347.

Kto zapewnia serwis?

Whirlpool, producent sprzętu AGD z serii “For IKEA from Whirlpool”,  

zapewnia autoryzowany serwis poprzez własną sieć serwisową przez 

cały okres trwania gwarancji.

W przypadku sprzętu AGD z gwarancji wykluczone są:

• Normalne zużycie będące efektem użytkowania zgodnego z 

przezna-czeniem 

• Uszkodzenia mechaniczne, to jest: pęknięcia blatów ceramicznych, 

elementów wykonanych ze szkła lub plastiku, uszkodzenia przez 

przedmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia, uszkodzeń 

termicznych i chemicznych 

• Uszkodzenia powstałe na skutek przechowywania i użytkowania w 

warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi 

określonymi wymaganiami odpowiednich norm 

• Uszkodzenia spowodowane działaniem bądź zaniechaniem 

użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, 

wyładowania atmosferyczne), czynności konserwacyjnych i wymiany 

części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki) 

• Wymiana wyczerpanych baterii i żarówek 

• Uszkodzenia filtrów, systemów drenażowych lub szuflad na płyn do 

płukania spowodowanych używanymi akcesoriami do czyszczenia 

• Naprawy wymagane w przypadku niewłaściwej instalacji, która 

została przeprowadzona wbrew zaleceniom. 

Patrz także ogólne warunki gwarancji na str. 347 lub na www.IKEA.pl

Materace SULTAN
Jakie elementy podlegają gwarancji?

 • Drewniana rama i sprężyny w materacach 

 z drewnianą ramą 

 • Sprężyny w materacach sprężynowych bez  

 ramy 

 • Wypełnienie z pianki w materacach 

piankowych

• Wypełnienie z lateksu w materacach lateksowych 

• Drewniana rama i listwy w dnach łóżek z listew 

• Elektryczne silniczki do sterowania kątem 

nachylenia dna łóżka mają 5-letnią gwarancję.

Patrz także ogólne warunki gwarancji na poprzedniej stronie lub 

na www.IKEA.pl

Szafy PAX/KOMPLEMENT
Jakie elementy podlegają gwarancji?

 • Ramy 

 • Drzwi 

 • Zawiasy 

 • Mechanizm drzwi przesuwanych 

 • Prowadnice szuflad 

 • Półki i drążki 

Patrz także ogólne warunki gwarancji na poprzedniej stronie lub 

na www.IKEA.pl

Meble kuchenne FAKTUM/RATIONELL
Jakie elementy systemu FAKTUM 

podlegają gwarancji?

• Obudowy szafek 

 • Fronty kuchenne 

 • INTEGRAL zawiasy 

 • RATIONELL całkowicie wysuwane szuflady 

 i amortyzatory szuflad 

 • RATIONELL półki z melaminy i szkła 

hartowanego 

• RATIONELL kosze druciane 

• Cokoły 

• Nogi 

• Panele maskujące 

• Listwy dekoracyjne/mocowania 

• Laminowane blaty o grubości co najmniej 3,8 cm 

• Zlewy 

• PERFEKT płyty wykończeniowe, półki na wino

• PERFEKT półki z 2 szufladami 

• RATIONELL dolne tacki do szafek bazowych

• RATIONELL szuflady pod piekarnik 

• RATIONELL szuflady przypodłogowe 

• RATIONELL suszarki do naczyń do wiszących szafek 

Także ogólne warunki gwarancji na poprzedniej stronie i na www.IKEA.pl

Meble tapicerowane EKTORP, 
KRAMFORS, KARLSTAD, VRETA, 
ARILD, HAMRA
Jakie elementy podlegają gwarancji?

 • Rama 

 • Obicie/tkanina wzmacniająca tapicerkę 

 • Nogi 

 • Wypełnienie    

• Podłokietniki 

• Obicie/skórzane 

• Wypełnienie 

• Mechanizm 

• PIXBO HÅVET materace

Patrz także ogólne warunki gwarancji na poprzedniej stronie lub

na www.IKEA.pl

Fotele POÄNG
Jakie elementy podlegają gwarancji?

 • Rama z drewna klejonego warstwowo

 • Materiał wspomagający 

 • Okucia 

Patrz także ogólne warunki gwarancji na poprzedniej stronie lub

na www.IKEA.pl

Meble biurowe GALANT
Jakie elementy podlegają gwarancji?

Ta gwarancja obejmuje wady dotyczące

materiałów bądź wykonania wszystkich 

elementów

serii GALANT. 

Patrz także ogólne warunki gwarancji  na poprzedniej stronie lub

na www.IKEA.pl

Meble biurowe EFFEKTIV
Jakie elementy podlegają gwarancji?

Ta gwarancja obejmuje wady dotyczące 

materiałów bądź wykonania wszystkich 

elementów

serii EFFEKTIV. 

Patrz także ogólne warunki gwarancji  na poprzedniej stronie lub

na www.IKEA.pl

FAVORIT
Patelnia grillowa oraz inne 

patelnie garnki i brytfanny bez 

powłoki Teflon®.

FAVORIT

Garnki i patelnie z powłoką Teflon®

IKEA 365+

Garnki, rondle i patelnie bez 

powłoki zapobiegającej 

przywieraniu, wykonane ze stali 

nierdzewnej.

IKEA 365+

Garnki i patelnie z powłoką Teflon®
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