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Ogólne zasady dotyczące wszystkich gwarancji

Warunki obowiązywania gwarancji na 
terenie Polski
W Polsce zgodnie z ustawą z dn. 27.07.2002 o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej, kupującemu (osobie 

fizycznej) 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 (3, 

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 („Ustawa z dn. 27.07.2002 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 

zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176”).

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 producent sprzętu AGD będzie kontrolować produkty 

i decydować na podstawie własnego osądu, czy dany produkt 

będzie podlegał określonej gwarancji. 

IKEA lub producent sprzętu AGD 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 producent sprzętu 

ADG 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 producent sprzętu AGD nie ponoszą kosztów poniesionych 

podczas nieautoryzowanej naprawy. Wymienione, uszkodzone 

części stają się własnością IKEA lub producenta sprzętu AGD. 

Jeśli dany produkt nie jest już w sprzedaży IKEA, zapewniony 

zostanie jego odpowiedni zamiennik. Decyzja o tym należy 

wyłącznie do IKEA lub producenta sprzętu AGD.

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 

niewłaściwie 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 atmosferycznych. 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 stronie 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.

Gwarancja codziennej jakości 
Broszury GWARANCJA CODZIENNEJ JAKOŚCI dla poszczególnych 

artykułów znajdziesz w sklepach IKEA i na stronie www.IKEA.pl

Gwarancje codziennej jakości

GALANT, EFFEKTIV
Jakie elementy podlegają 

gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

wszystkich elementów z serii GALANT i 

EFFEKTIV

JERRIK, KLÄPPE, MARKUS, 
VERKSAM
Jakie elementy podlegają 

gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania  

następujących elementów: 

• Rama podtrzymująca 

• Ruchome elementy. 

EKTORP, KRAMFORS, 
KARLSTAD, ARILD, ÄLVROS
Jakie elementy podlegają 

gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

następujących elementów: 

• Rama 

• Obicie/tkanina wzmacniająca tapicerkę 

• Nogi 

• Okucia 

• Podłokietniki 

• Wypełnienie 

• Materac PIXBO HÅVET 

• Mechanizm w fotelu KARLSTAD.

POÄNG
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

następujących elementów ramy fotela POÄNG oraz 

ramy podnóżka POÄNG: 

• Rama z drewna klejonego warstwowo 

• Okucia 

• Tkanina wzmacniająca  

BESTÅ
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

systemu BESTÅ (wszystkie produkty), systemu 

FRAMSTÅ system (wszystkie produkty) oraz 

następujących produktów z serii INREDA: 

• szuflada, szuflada bez frontu, w pełni wysuwana szuflada, wysuwana 

rama, dodatkowa półka 26x16 cm, dodatkowa półka 56x16 cm oraz 

dodatkowa półka 56x36 cm.

SULTAN
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

następujących elementów materacy SULTAN oraz/

lub podstaw łóżek wymienionych poniżej: 

• 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.

PAX/KOMPLEMENT
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

następujących elementów szaf PAX/KOMPLEMENT i 

wyposażenia wewnętrznego: 

• Ramy 

• Drzwi 

• Zawiasy 

• Mechanizm drzwi przesuwanych 

• Prowadnice szuflad 

• Półki i drążki na ubrania. 

SPARSAM
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Gwarancja obejmuje funkcjonowanie, materiały i 

wykonanie wszystkich energooszczędnych żarówek 

i świetlówek z serii SPARSAM.

GODMORGON
Jakie elementy podlegają gwarancji?
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania 

następujących segmentów - umywalek, baterii 

łazienkowych, wyposażenia wewnętrznego i syfon: 

• Meble z serii GODMORGON 

• Nogi z serii GRUNDTAL i MOLGER 

• Umywalki ODENSVIK wykonane z gliny ogniotrwałej i syfon 

• Umywalki BRÅVIKEN, NORRVIKEN oraz BREDVIKEN wykonane z 

kruszonego marmuru i syfon

• Baterie łazienkowe LEDSKÄR, LÅNGSKÄR, KATTSKÄR, GRUNDTAL 

oraz DALSKÄR.
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... możesz zwrócić produkt kiedy tylko 

chcesz, bez ograniczeń czasowych.
 

Niezbędna będzie tylko faktura VAT lub paragon kasowy.

O szczegóły pytaj w sklepach lub sprawdź na www.IKEA.pl.

• Wyjątek stanowią produkty AGD oraz produkty wykonane 
na indywidualne zamówienie, np. niektóre sofy skórzane, 
blaty. 

 Ważne informacje
 

Katalog został przygotowany przez IKEA. Produkty w nim 

zamieszczone są w większości importowane, ale część z 

nich może być produkowana w Polsce. Dołożymy wszelkich 

starań, by przedstawiane artykuły były w ciągłej sprzedaży, 

choć dopuszczamy możliwość krótkich przerw w dostawach. 

Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w parametrach 

technicznych i wzornictwie niektórych artykułów a w razie 

konieczności użycia surowców zastępczych, oraz możliwość 

wycofania wybranych artykułów ze sprzedaży.  

IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg cen 

innych, niż podano w katalogu w przypadku wystąpienia 

błędów drukarskich, zmiany stawek podatku VAT, 

podstawowych stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia 

nowych podatków lub innych opłat. 

Niektóre artykuły IKEA są sprzedawane na zamówienie. 

Ceny w katalogu IKEA są ważne do 01.08.2010. Katalog 

udostępniany jest bezpłatnie i ma charakter informacyjny 

- nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 paragraf 1 

Kodeksu Cywilnego („Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 

z późniejszymi zmianami”).

FAKTUM/RATIONELL
Jakie elementy systemu FAKTUM 

podlegają gwarancji?

• Obudowy 

• Fronty 

• INTEGRAL zawiasy 

• RATIONELL całkowicie wysuwane szuflady 

• RATIONELL półki z melaminy i szkła hartowanego 

• RATIONELL kosze druciane 

• Cokoły 

• Nogi 

• Panele 

• Listwy dekoracyjne/gzymsy 

• Blaty o grubości co najmniej 3,8 cm (poza blatami LAGAN) 

• Zlewy 

• PERFEKT płyty wykończeniowe i półka na wino 

• RATIONELL dolne tacki do szafki bazowej

• RATIONELL szuflady pod piekarnik 

• RATIONELL szuflady przypodłogowe 

• RATIONELL suszarki do naczyń do wiszących szafek.

Kuchnia wolnostojąca VÄRDE
Jakie elementy podlegają 

gwarancji?

• Wszystkie elementy systemu kuchni wolnostojącej VÄRDE  

(oprócz uchwytów i sprzętu AGD).

SPRZĘT AGD
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i/lub  

materiału powstałe po zakupie sprzętu AGD 

w sklepie IKEA. W czasie trwania gwarancji 

producent sprzętu AGD pokrywa wszelkie 

koszty naprawy, zakupu nowych części oraz 

transportu. Należy tylko zapewnić dostęp do uszkodzonego 

sprzętu AGD. Przedstawiciel autoryzowanego serwisu dokładnie 

zbada produkt i podejmie decyzję o jego naprawie bądź 

wymianie na nowy.

Jaki jest okres trwania gwarancji?
Gwarancja wynosi pięć lat (5) licząc od daty zakupu w sklepie 

IKEA sprzętu AGD. 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 AGD.  

Na urządzenia AGD z serii LAGAN przysługują 2 lata  

zgodności towaru z umową, zgodnie z warunkami sprzedaży  

konsumenckiej. Zapoznaj się również z ogólnymi warunkami  

gwarancji na str. 366.

Kto zapewnia serwis?
Producent sprzętu AGD 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 

przeznaczeniem 

• 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, spowodowane używanymi akcesoriami do czyszczenia 

• Naprawy wymagane w przypadku niewłaściwej instalacji, 

która została przeprowadzona wbrew zaleceniom. 

BATERIE KUCHENNE
Jakie elementy podlegają 

gwarancji?
10-letnia gwarancja jest ważna od daty zakupu 

dla wszystkich baterii IKEA, poza baterią LAGAN. 

Obejmuje defekty dotyczące materiałów bądź wykonania 

baterii.

Jakie elementy podlegają gwarancji?
Gwarancja obejmuje wypełnianie określonej funkcji, materiał 

i wykończenie detali naczyń z serii wymienionych poniżej.  

Gwarancja obejmuje: 

• Stabilność podstawy. Podstawa naczynia pozostaje płaska i 

rozprowadza 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. 

FAVORIT
Patelnia grillowa 

oraz inne patelnie, 

garnki i brytfanny 

bez powłoki 

Teflon®

SLITBAR

IKEA 365+
Garnki, rondle 

i patelnie bez 

powłoki zapobie-

gającej  przywie-

raniu, wykonane ze 

stali nierdzewnej

FAVORIT
Garnki i patelnie 

z powłoką 

Teflon®

GYNNSAM, 
IKEA 365+ 
GNISTRA

IKEA 365+ 
Garnki i patelnie z 

powłoką Teflon®

Jakie elementy podlegają gwarancji?
Gwarancja obejmuje wypełnianie określonej funkcji, materiał  

i wykończenie detali noży z serii wymienionych poniżej. 

Oznacza to, że jeżeli noże będą wykorzystywane zgodnie z zaleceniami 

ujętymi w instrukcji, to przez cały okres trwania gwarancji, a nawet 

dłużej, pozostaną w takim samym stanie, jak w chwili zakupu. W tym 

przypadku, normalne użytkowanie oznacza cięcie (żywności) oraz ręczne 

mycie noża raz dziennie i regularne ostrzenie. 

Gwarancja obejmuje: 

• Ostrość noża. Nóż jest ostry w chwili zakupu i zapewniamy, że pozostanie 

ostry przez cały okres trwania gwarancji. Ostrze noża zostało wykonane 

ze stali nierdzewnej, więc możesz go naostrzyć, gdy tylko uznasz, że 

nieco się stępił.

• Wytrzymała rączka. Gwarantujemy, że uchwyt noża nie pęknie i ostrze 

nie wysunie się z rączki. 

• Ostrze noża jest odporne na korozję.

Jeśli zmienisz 
zdanie...
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