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Kiedy powiększa się rodzina, dobrze mieć meble, 
które także dadzą się powiększyć. Zestawy BESTÅ 
można rozbudowywać, dodając nowe elementy. 
BESTÅ zestaw na TV 1099,- Okleina foliowa i szkło 
hartowane. S240×G41, W192cm. Czarnobrązowy 098.874.34                           

Ty tu urządzisz

WSZYSTKIE CENY KATALOGOWE TO CENY MAKSYMALNE WAŻNE DO 01.08.2011

JESZCZE WIĘCEJ ZNAJDZIESZ W SKLEPIE I NA WWW.IKEA.PL

BESTÅ zestaw  na TV

1099,-
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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 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 obowiązuje przez okres wskazany w tekście 
przy poszczególnych produktach, poczynając od daty jego 
zakupu.

Co przewidujemy, by rozwiązać problem 
wskazany w gwarancji?
Producent sprzętu AGD będzie kontrolować produkty i 
decydować na podstawie własnego osądu, czy dany produkt 
będzie podlegał określonej gwarancji. 
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 producent sprzętu AGD 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.).  
Producent sprzętu AGD nie ponosi kosztów poniesionych 
podczas nieautoryzowanej naprawy. Wymienione, uszkodzone 
części stają się własnością producenta sprzętu AGD. Jeśli dany 
produkt nie jest już w sprzedaży w sklepach IKEA, zapewniony 
zostanie jego odpowiedni zamiennik. Decyzja o tym należy 
wyłącznie do IKEA.

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 
upadków. Gwarancje nie mają zastosowania, jeśli produkty 
były przechowywane na zewnątrz lub zostały narażone na 
niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.  
Gwarancje mają zastosowanie do produktów 
przeznaczonych wyłącznie 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. Oryginał 
paragonu lub faktury VAT są wymagane jako dowód zakupu.

Broszury - GWaranCja jakOśCI 
Broszury GWARANCJA JAKOŚCI dla poszczególnych artykułów 
znajdziesz w sklepach IKEA i na stronie www.IKEA.pl

EkTOrP, karLSTaD, kIVIk, 
kraMFOrS, arILD, ÄLVrOS, 
SMÖGEn 
10 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
elementów: • Rama • Obicie/tkanina wzmacniająca tapicerkę 
• Nogi • Okucia • Podłokietniki • Wypełnienie • materac PIXBO 
HÅVET • Mechanizmy

POÄnG 
10 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
elementów foteli i podnóżków POÄNG • Rama z klejonego 
warstwowo drewna • Okucia • Tkanina wzmacniająca 

BESTÅ 

10 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
elementów systemu meblowego BESTÅ, FRAMSTÅ 
i następujących elementów serii wyposażenia wewnętrznego 
INREDA: szuflada, szuflada bez frontu 60x40cm, 60x49cm, 
60x7x40cm, całkowicie wysuwana szuflada 60x40cm i 60x49cm, 
wysuwana rama, dodatkowe półki 26x16cm, 56x16cm i 
56x36cm.  

 
SULTan 
25 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania materacy i den 
łóżek SULTAN z wyjątkiem pokryć materacy, mat na materace, 
dna SULTAN LADE i materacy dziecięcych.  
• Elektryczne silniczki do sterowania kątem nachylenia dna łóżka 
mają 5-letnią gwarancję. 

PaX/kOMPLEMEnT 
10 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
elementów szaf z wyposażeniem PAX/KOMPLEMENT: 
• Obudowa • Drzwi • Zawiasy • Mechanizm drzwi przesuwanych 
• Prowadnica drzwi • Wyposażenie szaf KOMPLEMENT

FakTUM/raTIOnELL 
25 LAT GWARANCJI
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
elementów mebli kuchennych:

 

FakTUM szafki kuchenne
• Obudowa • Fronty • INTEGRAL zawiasy • INTEGRAL 
spowalniacze • RATIONELL w pełni wysuwane szuflady 
• RATIONELL półki ze szkła hartowanego i melaminy 
• RATIONELL kosze druciane • Cokoły • Nogi • Panele maskujące 
• Listwy dekoracyjne, gzymsy • Blaty o grubości min. 3,8 cm 
• Zlewy • PERFEKT półka i półka na wino • RATIONELL taca 
na dno szafki stojącej • RATIONELL szuflada pod piekarnikiem 
• RATIONELL szuflada przypodłogowa • RATIONELL suszarka do 
szafki wiszącej 

kuchnie wolnostojące
jakie elementy podlegają gwarancji? 
Wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
elementów kuchni wolnostojących VÄRDE oprócz uchwytów, 
zlewów i sprzętu AGD.
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Sprzęt agd 
5 lat gwarancji
Co obejmuje gwarancja?
gwarancja obejmuje defekty w materiałach i wykonaniu, 
powstałe po zakupie sprzętów agD w sklepie iKEa. gwarancja 
odnosi się tylko do użytku domowego i zaczyna obowiązywać 
od daty dokonania zakupu w iKEa. wyjątki wymienione 
zostały w broszurach gwarancyjnych i w tekstach dotyczących 
poszczególnych gwarancji.

w czasie trwania gwarancji, przez okres 2 lat, koszty 
serwisowania pokrywa producent sprzętu agD, a przez kolejne 
3 lata koszty serwisowania pokrywa iKEa. wymienione części 
stają się własnością serwisu.

Jak długo obowiązywać będzie gwarancja?
gwarancja zaczyna obowiązywać od daty zakupu sprzętu agD 
i trwa przez okres pięciu lat. w przypadku sprzętów agD z serii 
lagan, iKEa w ciągu 2 lat odpowiada za zgodność towaru z 
umową. Zachowaj oryginał paragonu lub faktury jako dowód 
zakupu. naprawa sprzętu oraz wymiana części nie zmieniają 
okresu objętego gwarancją. Biegnie ona niezmiennie od daty 
zakupu.
 

Które produkty objęte są gwarancją?
wszystkie sprzęty agD zakupione w iKEa objęte są 5-letnią 
gwarancją jakości. w przypadku sprzętów agD z serii lagan, 
iKEa w ciągu 2 lat odpowiada za zgodność towaru z umową.

Które produkty nie są objęte tą gwarancją?
wszystkie sprzęty agD zakupione w iKEa przed 01.08.2007. 

Kto odpowiada za ewentualne koszty naprawy?
Odpowiedzialność za ewentualne naprawy spada na 
autoryzowany partnerski serwis naprawy.

Czego nie obejmuje ta gwarancja?
• gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia.
• gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego przez 
niewłaściwą instalację lub podłączenie sprzętu agD do 
gniazdka o nieodpowiednim natężeniu prądu, uszkodzeń 
spowodowanych przez reakcje chemiczne lub elektrochemiczne, 
rdzę, korozję lub wilgoć, włączając w to nadmierną kwasowość 
wody oraz działania spowodowane przez nietypowe zjawiska 
atmosferyczne.
• gwarancja nie obejmuje wymiany wyczerpanych baterii i 
żarówek.
• gwarancja nie obejmuje wymiany elementów produktu, 
jeżeli uszkodzenie nie ma negatywnego wpływu na jego 
funkcjonowanie (np. zadrapania lub odbarwienia).
• gwarancja nie obejmuje uszkodzeń filtrów, systemów 
drenażowych lub szuflad na płyn do płukania spowodowanych 
używanymi akcesoriami i środkami do czyszczenia.
• gwarancja nie obejmuje uszkodzeń następujących elementów: 
szkła ceramicznego, akcesoriów, koszy na naczynia i sztućce, 
rur dopływowych i odpływowych, mocowań, żarówek, lamp, 
ekranów, gałek, obudów oraz ich fragmentów.
• gwarancja nie obejmuje przypadków, w których serwisant 
podczas wizyty nie wykryje żadnych nieprawidłowości.
• gwarancja nie obejmuje napraw lub wymiany części 
wykonanych przez serwis nieautoryzowany przez iKEa.
• gwarancja nie obejmuje napraw wymaganych w wyniku 

niewłaściwej instalacji, która została przeprowadzona wbrew 
zaleceniom.
• gwarancja nie obejmuje wad, które pojawiły się w wyniku 
korzystania ze sprzętu agD w warunkach innych niż domowe.
• wady powstałe w czasie transportu. jeżeli klient samodzielnie 
transportuje zakupiony produkt do swojego domu lub też pod 
inny adres, iKEa nie odpowiada za wady powstałe w czasie 
transportu. jednakże w sytuacji, gdy to iKEa odpowiada za 
transport, ewentualne koszty związane z naprawą defektów 
powstałych w czasie transportu zostaną pokryte przez iKEa. 

zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi! 

baterie KuChenne
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji? 
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich baterii 
kuchennych oprócz baterii lagan.

FaVOrit 
25 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji? 
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
garnków i patelni oprócz tych z powłoką zapobiegającą 
przywieraniu potraw oraz wykonanych z żeliwa.

 
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
garnków i patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

gwarancja obejmuje • Stabilność podstawy, która powinna 
pozostać płaska i równomiernie rozprowadzać ciepło • Mycie 
w domowych zmywarkach bez zmian funkcji produktu (z 
wyjątkiem naczyń z powłoką i z żeliwa, które należy zmywać 
ręcznie • Zachowanie właściwości powłok zapobiegających 
przywieraniu. 

iKea 365+ 
15 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji? 
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
garnków i patelni oprócz tych z powłoką zapobiegającą 
przywieraniu potraw.

5 lat gwarancji 
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
garnków i patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

gwarancja obejmuje • Stabilność podstawy, która powinna 
pozostać płaska i równomiernie rozprowadzać ciepło • Mycie 
w domowych zmywarkach bez zmian funkcji produktu (z 
wyjątkiem naczyń z powłoką i z żeliwa, które należy zmywać 
ręcznie • Zachowanie właściwości powłok zapobiegających 
przywieraniu. 
 

SLitbar 
25 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich noży  
z serii SlitBar.

gYnnSaM, iKea 365+ gniStra 
15 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich noży 
z wymienionych powyżej serii.

gwarancja obejmuje funkcjonalność, materiały i wykonanie 
noży z serii. Oznacza to, iż noże przy odpowiedniej pielęgnacji 
i stosownym użytkowaniu będą równie dobre po 15 latach 
krojenia i siekania, jak w dniu zakupu. Przez stosowne 
użytkowanie rozumiemy korzystanie z noża do krojenia jedzenia 
i ręczne zmywanie noża średnio raz dziennie oraz regularne 
ostrzenie. gwarancja obejmuje następujące cechy: • Ostrość 
noża. nóż powinien być ostry w dniu zakupu i przez kolejne dni 
jego użytkowania. Ostrze noża jest wzmocnione tak, by można 
było samodzielnie ostrzyć nóż, by zachować jego oryginalną 
ostrość przez cały okres gwarancji • wytrzymała rączka. rączka 
noża nie powinna pękać, łamać się czy wysuwać z ostrza co 
mogłoby uniemożliwić korzystanie z noża • Brak korozji na 
ostrzu noża.

gOdMOrgOn 
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
mebli, umywalek, wyposażenia wewnętrznego i baterii: 
• gODMOrgOn szafki • gODMOrgOn nogi • Umywalki 
ODEnSViK, VitViKEn, BrÅViKEn, BrEDViKEn, nOrrViKEn 
z baterią.
 

baterie łazienKOwe
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich baterii 
łazienkowych iKEa (z wyłączeniem areatora).

gaLant, eFFeKtiV
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
elementów serii mebli galant i EFFEKtiV (oprócz wkładu do 
szuflady z 3 przegródkami).

KLÄppe, MarKuS, VerKSaM 
10 lat gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania następujących 
elementów: • rama konstrukcyjna • części ruchome.  

 
 

SparSaM 
3 lata gwarancji
Jakie elementy podlegają gwarancji?
wady dotyczące materiałów bądź wykonania wszystkich 
świetlówek energooszczędnych z serii SParSaM. 

gwarancja nie obejmuje produktów używanych w niższej 
temperaturze niż -10 stopni celsiusza lub powyżej +40 stopni. 
jeśli świetlówki są używane w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności, np. łazience czy pralni, powinny być w oprawie 
przeznaczonej do tego typu miejsc.

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 01.08.2011. 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”).




