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Waunki 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, bezpłatną gwarancję  
(5, 10, 15 lub 25 lat), zgodnie z symbolem gwarancji przy danym produkcie.  
Szukaj w katalogu i sklepach IKEA artykułów ze znakiem bezpłatnej 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 gwarancji dla każdego produktu jest opisany poniżej.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres zgodny z symbolem umieszczonym 
przy danym produkcie, począwszy od daty zakupu.

Jakie działania podejmie IKEA, by rozwiązać problem?
IKEA zbada produkt i zdecyduje, czy jest on objęty gwarancją.  
IKEA następnie wadliwy produkt naprawi lub wymieni na taki sam lub 
porównywalny pod względem funkcji, jakości i ceny.  
W takiej sytuacji IKEA pokryje koszty naprawy, części zamiennych, robocizny 
i dojazdu personelu pod warunkiem, że produkt zostanie udostępniony do 
naprawy bez konieczności ponoszenia przez IKEA dodatkowych kosztów. 
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku napraw dokonywanych bez 
akceptacji IKEA. Wymienione części stają się własnością IKEA.  
Jeśli dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, IKEA zapewni jego 
zamiennik, porównywalny pod względem funkcji, ceny i jakości. Decyzja o tym, 
co można uznać za odpowiedni zamiennik należy wyłącznie do IKEA. Wymiana 
towarów na nowe, wolne od wad nie skutkuje przedłużeniem gwarancji.

Warunki gwarancji
Gwarancje obowiązują od daty zakupu w sklepie IKEA.  
Oryginał paragonu jest wymagany jako dowód zakupu. Gwarancja w żaden 
sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających  
z niezgodności towaru z umową kupna.
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Ogólne zasady dotyczące
wszystkich gwarancji

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane 
lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy 
pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje 
normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju 
uszkodzeń mechanicznych.  
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkty były przechowywane na 
zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu oraz jeśli były używane w warunkach 
innych niż domowe, za wyjątkiem serii mebli biurowych.  
Szczegółowe informacje znajdują się w ogólnych warunkach gwarancji i opisie 
poszczególnych produktów.  
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych w Dziale Przecen oraz 
ostatnich sztuk z ekspozycji.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji 
By skorzystać z niniejszej gwarancji, należy stosować się do zaleceń dotyczą-

cych pielęgnacji poszczególnych produktów. Informacje o sposobie pielęgnacji 
znajdziesz w sklepach IKEA oraz na stronie internetowej IKEA.pl. 

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy:
Skontaktuj się ze swoim sklepem IKEA. Adresy i telefony do naszych sklepów 
znajdziesz w katalogu IKEA lub na stronie internetowej IKEA.pl.
Zachowaj oryginalny paragon kasowy lub fakturę VAT. Jest to dowód zakupu i 
podstawa do roszczeń gwarancyjnych. 

Więcej informacji znajdziesz w broszurach gwarancyjnych, 

dostępnych w sklepach IKEA.

SULTAN
25 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania następujących 
elementów materacy i/lub den łóżek SULTAN opisanych powyżej: 
• Materace sprężynowe, piankowe i lateksowe • Drewniana rama i listewki w 
dnach łóżek z listewek • Elektryczne silniczki do sterowania kąta nachylenia  
(5 lat gwarancji).  
Materace należy regularnie obracać, by zapewnić ich równomierne zużycie. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.
 

Które produkty nie są objęte gwarancją
Wszystkie maty na materac: SULTAN TORÖD, SULTAN TRETTEN, SULTAN 
TRANDAL, SULTAN TÅRSTAD, SULTAN TJÖME, SULTAN TVEIT, SULTAN 
TAFJORD; dno łóżka z listewek SULTAN LADE; materace dziecięce SULTAN 
DRÖMMA, SULTAN SNARKA, SULTAN BLUNDA, SULTAN SUSSA, SULTAN SOVA; 
i wszystkie maty na materace dziecięce SULTAN SLUMRA. 

PAX/KOMPLEMENT 
10 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania elementów  
szaf i wyposażenia wewnętrznego z serii PAX/KOMPLEMENT.  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.  

System mebli kuchennych  
FAKTUM/RATIONELL
25 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady dotyczące 
materiałów i wykonania następujących systemu mebli kuchennych FAKTUM:  
• Obudowy szafek FAKTUM • Fronty • Zawiasy INTEGRAL • W pełni wysuwane 
szuflady RATIONELL • Półki RATIONELL ze szkła hartowanego i melaminy  
• Kosze druciane RATIONELL • Cokoły • Nogi • Panele maskujące • Listwy/ 
profile dekoracyjne • Blaty o grubości większej niż 3.8 cm • Zlewy (z wyjątkiem 
FYNDIG) • Półka i półka na wino PERFEKT • Szuflady przypodłogowe  
RATIONELL • Szuflady pod piekarnik RATIONELL • Suszarki na naczynia do 
szafek ściennych RATIONELL • Tacki do szafek bazowych RATIONELL.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Gałki, uchwyty i blaty o grubości mniejszej niż 3.8 cm. 

Kuchnie wolnostojące
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania wszystkich 
elementów z serii wolnostojących kuchni VÄRDE.
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Gałki i uchwyty, sprzęt gospodarstwa domowego, baterie kuchenne, półki  
i półki ścienne z litego drewna VÄRDE. 

System mebli kuchennych FYNDIG
System FYNDIG nie jest objęty tą gwarancją.

SPRZĘT AGD 
5 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodowane przez wadliwą konstrukcję 
lub wady materiałowe i obowiązuje od daty dokonania zakupu w sklepie IKEA. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. Wyjątki od powyższego opi-
sane są w paragrafie: „Czego nie obejmuje ta gwarancja?”. W okresie obowią-

zywania gwarancji, IKEA pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem uste-

rek, takie jak koszty napraw, części zamiennych, robocizny i koszty transportu 
pod warunkiem, że produkt zostanie udostępniony do naprawy bez konieczno-

ści ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Powyższe nie ma zastosowania 
w przypadku jakichkolwiek napraw dokonywanych bez akceptacji IKEA.  
W tych przypadkach zastosowanie mają przepisy dyrektywy Unii Europejskiej 
Nr. 99/44/WE oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego.  
Wymienione części stają się własnością serwisu/IKEA. 

Okres gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu sprzętu AGD 
w IKEA. W przypadku sprzętów AGD z serii LAGAN, IKEA w ciągu dwóch (2) lat 
odpowiada za zgodność towaru z umową. Naprawa sprzętu i wymiana części 
nie powodują przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji. 

Co obejmuje gwarancja?
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty AGD z asortymentu IKEA,  
z wyjątkiem serii LAGAN. W przypadku sprzętów AGD z serii LAGAN, IKEA  
w ciągu dwóch (2) lat odpowiada za zgodność towaru z umową.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Wszystkie sprzęty AGD zakupione w IKEA przed 1 sierpnia 2007 roku. 

Kto odpowiada za naprawy serwisowe?
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie dokonana poprzez  
sieć autoryzowanych partnerów.

Czego nie obejmuje ta gwarancja?
• Normalnego zużycia sprzętu. • Uszkodzeń będących rezultatem celowego 
działania bądź zaniedbania przez użytkownika, użycia niezgodnego z instrukcją 
obsługi, nieprawidłowej instalacji, podłączenia sprzętu do niewłaściwego 
źródła napięcia, uszkodzeń spowodowanych reakcją chemiczną bądź 
elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeń spowodowanych zalaniem, 
włączając w to między innymi uszkodzenia spowodowane wysoką zawartością 
kamienia w wodzie, uszkodzenia spowodowane nietypowymi warunkami 
pogodowymi. • Wymiany wyczerpanych baterii i żarówek. • Elementów 
dekoracyjnych, których uszkodzenie nie ma negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie sprzętu, włączając zadrapania i ewentualne przebarwienia. 
• Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty lub substancje 
obce, czyszczenia i wymiany filtrów w okapach oraz usuwania zanieczyszczeń 
z pojemników na środki czyszczące i systemów drenażowych. • Uszkodzeń 
następujących elementów: szkła ceramicznego, akcesoriów, koszy na 
naczynia i sztućce, systemów doprowadzających i drenażowych, uszczelek, 
żarówek, osłonek żarówek, wyświetlaczy, gałek, obudów i elementów obudów. 
Gwarancja obowiązuje w powyższych przypadkach, jeżeli można dowieść, że 
wady te powstały w procesie produkcyjnym. • W przypadkach, kiedy podczas 
wizyty serwisanta nie stwierdzono żadnej usterki. • W przypadkach, gdy 
sprzęt był naprawiany przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub jeżeli 
użyto nieoryginalnych części zamiennych. • Napraw wymaganych w przypadku 
niewłaściwej instalacji, która została przeprowadzona niezgodnie z zaleceniami.  
• Szkód powstałych w wyniku użytkowania sprzętu AGD w warunkach 
innych niż domowe, np. w środowisku pracy. • Wady powstałe podczas 
transportu. Jeżeli klient samodzielnie transportuje produkt do domu lub 
pod inny adres, IKEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 
podczas transportu. Jeżeli jednak to IKEA dostarcza produkt pod wskazany 
przez klienta adres i podczas transportu produkt ulegnie uszkodzeniu, 
IKEA ponosi całkowitą odpowiedzialność za takowe uszkodzenia. Regulacje 
dotyczące tego ostatniego przypadku znajdziesz w Punkcie Obsługi Klienta 
firmy transportowej, znajdującego się za linią kas w sklepie IKEA. • Kosztów 
przeprowadzenia pierwszej instalacji sprzętu AGD z asortymentu IKEA. 
Ograniczenia te nie dotyczą prac wykonanych przez wykwalifikowanego 
specjalistę, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych IKEA, w 
celu dostosowania sprzętu pod względem bezpieczeństwa technicznego do 
specyfikacji obowiązujących w innym kraju Unii Europejskiej. 
Patrz również ogólne warunki gwarancji na str. 310.

5
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Bezpłatna
gwarancja
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Bezpłatna
gwarancja

15
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Bezpłatna
gwarancja
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Bezpłatna
gwarancja



312 GWARANCJE

BATERIE KUCHENNE  
10 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?

10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii kuchennych z asorymentu 

IKEA, z wyjątkiem baterii kuchennych z serii LAGAN.  
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania.  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był używany w środowisku  
korozyjnym. Patrz również ogólne warunki gwarancji na str. 310.

FAVORIT
25 LAT GWARANCJI
Dotyczy wszystkich garnków i patelni bez powłoki zapobiegającej przywieraniu 
potraw (łącznie z tymi wykonanymi z żeliwa).

Garnki i patelnie FAVORIT
10 i 25 LAT GWARANCJI
10-letnia gwarancja dotyczy garnków i patelni FAVORIT z powłoką zapobiega-

jącą przywieraniu. 25-letnia gwarancja dotyczy garnków i patelni FAVORIT bez 
powłoki zapobiegającej przywieraniu. 

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania we 

wszystkich naczyniach do gotowania z serii FAVORIT.  
Gwarancja obejmuje: • Stabilność podstawy. • Zmywanie w domowej 
zmywarce (z wyjątkiem naczyń z powłoką zapobiegającą przywieraniu lub 
naczyń wykonanych z żeliwa, które należy zmywać ręcznie). • Zachowanie 
właściwości powłok zapobiegających przywieraniu na patelniach z powłoką. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglądzie naczyń, o ile nie mają one  
znaczącego wpływu na ich funkcję. Patrz również ogólne warunki gwarancji  
na str. 310. 

Garnki i patelnie IKEA 365+ 
15 LAT GWARANCJI
Dotyczy wszystkich garnków i patelni bez powłoki zapobiegającej przywieraniu. 

5 LAT GWARANCJI
Dotyczy wszystkich garnków i patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu.
Co obejmuje gwarancja? 

Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania we 
wszystkich naczyniach do gotowania z serii 365+. Gwarancja obejmuje:  

• Stabilność podstawy. • Zmywanie w domowej zmywarce (z wyjątkiem naczyń 
z powłoką zapobiegającą przywieraniu lub naczyń wykonanych z żeliwa, które 
należy zmywać ręcznie). • Zachowanie właściwości powłok zapobiegających 
przywieraniu na patelniach z powłoką. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 

Czego nie obejmuje gwarancja? 

Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglądzie naczyń, o ile nie mają one  
znaczącego wpływu na ich funkcję. Patrz również ogólne warunki gwarancji  
na str. 310. 

SLITBAR 
25 LAT GWARANCJI
Gwarancja obejmuje wszystkie noże z serii SLITBAR.

 

GYNNSAM, IKEA 365+ GNISTRA 
15 LAT GWARANCJI
Gwarancja obejmuje wszystkie noże z serii wymienionych powyżej.
Co obejmuje gwarancja? 

Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania we 
wszystkich nożach z wymienionych powyżej serii. Oznacza to, że przy 
normalnym użytkowaniu w warunkach domowych i przy założeniu, że 
przestrzegane są zalecenia dotyczące pielęgnacji, noże będą równie dobrze się 
sprawdzały po 15 latach, co w momencie zakupu. Przez normalne użytkowanie 
rozumie się korzystanie z noża do krojenia produktów żywnościowych oraz 
mycie noża ręcznie średnio raz dziennie oraz regularne ostrzenie.  
Gwarancja obejmuje: • Ostrość noża. Nóż powinien być ostry w momencie 
zakupu, a przez cały okres jego użytkowania nabywca będzie w stanie 
utrzymać ostrość, by nóż dobrze mu służył każdego dnia. Ostrze noża jest 
wykonane ze stali utwardzanej, dzięki czemu możliwe jest samodzielne 
ostrzenie noża i utrzymanie jego pierwotnej ostrości przez cały okres 
gwarancji. • Trwały uchwyt. Uchwyt noża nie powinien pękać, złamać się lub 
poluzować od ostrza, co uniemożliwiłoby korzystanie z noża. • Odporność na 
korozję na ostrzu noża.
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 

Które produkty nie są objęte gwarancją
Gwarancją nie są objęte następujące produkty z serii SLITBAR:  
• SLITBAR widelec do krojenia mięsa (w zestawie: nóż i widelec do krojenia 
mięsa) • SLITBAR ostrzałka do noży 25 cm z powłoką diamentową/stal  
nierdzewna, ciemnobrązowa.  
Patrz również ogólne warunki gwarancji na str. 310.
 

GODMORGON 
10 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania w nastę-

pujących meblach, umywalkach, elementach wyposażenia wewnętrznego i 
odpływach: • Meble łazienkowe GODMORGON • Nogi GODMORGON • Umywalki 
ODENSVIK, VITVIKEN, BRÅVIKEN, BREDVIKEN, EDEBOVIKEN, STRÖMSVIKEN 
wraz z odpływem.  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 
 

BATERIE ŁAZIENKOWE
10 LAT GWARANCJI
Co obejmuje gwarancja? 

10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii łazienkowych z asortymentu 
IKEA (z wyjątkiem baterii OLSKÄR). Gwarancja obejmuje wady dotyczące 
materiałów i wykonania. Gwarancja nie dotyczy aeratora. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.  

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był używany w środowisku  
korozyjnym. Patrz również ogólne warunki gwarancji na str. 310.

Co obejmuje cena kuchni?
Podana cena to dokładna cena kuchni  
widocznej we wnętrzu i na planie pomieszczenia.  
Całkowita cena kuchni obejmuje szafki,  
szuflady, fronty, blaty, półki, wysuwane kosze, 
zawiasy, amortyzatory, zlewy, baterie kuchenne,  

panele maskujące, listwy dekoracyjne,  
nogi, cokoły, gałki i uchwyty.  
Sprzęt gospodarstwa domowego i oświetlenie  
nie są wliczone w cenę kuchni.  

Co obejmuje podana cena usługi 
montażu z instalacją?
Podana cena montażu z instalacją obejmuje montaż szafek kuchennych  
z wyposażeniem, frontami, uchwytami, nogami, cokolami, listwami dekora-

cyjnymi i panelami wykończeniowymi, wraz z mocowaniem do ściany, montaż 
blatu oraz zlewozmywaka wraz z jego podłączeniem, a także montaż i instalację 
oświetlenia funkcyjnego.
Cena nie obejmuje instalacji sprzętu AGD.
Szczegółowy cennik usług montażowo-instalacyjnych jest dostępny na stronie
IKEA.pl oraz w sklepach IKEA.

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 14.07.2013.  
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”).
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