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365

MASZ AŻ 365 DNI, BY ZMIENIĆ ZDANIE
Kupiłeś coś i… to jednak nie do końca to, o co  
ci chodziło albo nie jesteś w pełni zadowolny  
ze swoich zakupów? Nic nie szkodzi! Możesz  
zwrócić zakupiony produkt w ciągu 365 dni  
od daty zakupu.

OSOBIŚCIE
W naszych sklepach zawsze znajdziesz kompe-

tentnych pracowników, w każdej chwili gotowych 
do pomocy.

DOMOLINIA IKEA
Zadzwoń do naszego Centrum Obsługi Klienta 
DOMOLINIA IKEA pod numer (22) 275 00 00,  
pn-pt 8:00-21:00, sb-nd 9:00-21:00.

IKEA.pl

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania lub napisz do nas, korzystając z formula-

rza na IKEA.pl/kontakt

FACEBOOK
Śledź nasz profil na IKEA.pl/facebook, bierz udział 
w dyskusjach i podziel się swoją opinią.

NA RATY W IKEA
Nie musisz płacić za wszystko od razu – zapłać  
za swoje zakupy w wygodnych ratach. 

Raty dostępne są na wszystkie produkty i usługi  
w IKEA o wartości od 300 zł do 30 000 zł. Okres 
kredytowania: 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.

FINANSOWANIE POLITYKA ZWROTÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wszystkie raty podane w katalogu zostały  
wyliczone dla kredytu udzielonego na okres  
48 miesięcy. Raty na inne okresy możesz  
sprawdzić w kalkulatorze na ikanobank-online.pl

Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl  
lub w sklepie IKEA.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 19,96%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów) 2 300 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 2 648,22 zł, oprocentowanie 
zmienne 7%, całkowity koszt kredytu 348,22 zł 
(w tym: prowizja 9% (207 zł), odsetki 141,22 zł, 
ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 18 
miesięcznych równych rat w wysokości 147,12 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 07.05.2018  
na reprezentatywnym przykładzie.  
 

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank 
AB (publ) S.A. Oddział w Polsce; przyjmuje dane 
od Kredytobiorców, informuje o ofercie Ikano 
Banku oraz o procesie udzielania kredytu. 
Dostępność kredytu uzależniona jest od indywidu-

alnego wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta 
dokonanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce.

By dokonać zwrotu niezbędny będzie oryginał 
paragonu kasowego, faktura VAT lub karta IKEA 
FAMILY, o ile dany zakup został zarejestrowany 
przy jej użyciu. 

Zapoznaj się z zasadami zwrotu produktów  
wskazanymi w Regulaminie Zwrotów dostępnym 
na IKEA.pl/regulaminy oraz w Dziale Obsługi 
Klienta. 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Warunki obowiązywania gwarancji
Gwarancje obowiązują na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wyni-
kających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres zgodny  
z symbolem umieszczonym przy produkcie,  
począwszy od daty zakupu w IKEA. Dowód zakupu  
jest wymagany jako podstawa roszczeń gwaran-

cyjnych.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach  
warunków niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie 
uznane, IKEA dany produkt naprawi lub wymieni 
na taki sam, niewadliwy. W przypadku kiedy  
dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, 
IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny  
pod względem funkcji, jakości i ceny. 
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie 
uznane, IKEA, odpowiednio, pokryje koszty  
naprawy, części zamiennych, dojazdu i godzin 
pracy ekipy naprawczej oraz wysyłki. 
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku 
napraw lub modyfikacji produktu dokonywanych 
samodzielnie przez klienta lub na jego zlecenie 
bez akceptacji IKEA.
Wymienione części lub produkt stają się  
własnością IKEA. 
Reklamowany produkt powinien być czysty,  
a w przypadku jego zainstalowania, dostęp  
do niego nie może być utrudniony.

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo 
użytkowane, montowane, podłączane, przerabia-

ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Należy zawsze 
przestrzegać zaleceń dotyczących montażu,  
instalacji i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie 
obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także 
uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma 
zastosowania, jeśli produkt był przechowywany 
na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu 
lub wykorzystywany w warunkach innych niż 
domowe. Gwarancja nie obejmuje artykułów 

zakupionych w Dziale Sprzedaży Okazyjnej  
oraz z ekspozycji.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się  
do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczegól-
nych produktów. Informacje o sposobie pielęgna-

cji znajdziesz w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebu-

jesz pomocy
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą  
w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, 
KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 
010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 
złotych.  
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub  
z DOMOLINIĄ IKEA. Dane kontaktowe znajdziesz 
w tym katalogu na stronie 282 lub na IKEA.pl
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązują-

cymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Broszury są dostępne w sklepach IKEA oraz  
na IKEA.pl 
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę 
do roszczeń gwarancyjnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

System mebli kuchennych METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wyko-

nania następujących elementów systemu mebli 
kuchennych METOD: • obudowy szafek • fronty 
• szyny ścienne • zawiasy UTRUSTA • w pełni 
wysuwane szuflady MAXIMERA • półki UTRUSTA 
ze szkła hartowanego i melaminy • cokoły • nogi  
• amortyzatory • panele maskujące • listwy/
profile dekoracyjne • blaty robocze (z wyjątkiem 
LILLTRÄSK) • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG).

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
• Gałki, uchwyty • łamany zawias ERSÄTTARE  
do zmywarki z widocznym panelem sterowania  
• przesuwany zawias BEHJÄLPLIG do frontu  
w pełni zintegrowanej zmywarki. Produkty objęte 
bezpłatną 10-letnią gwarancją: szuflady  
FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA, otwarte  

szafki TUTEMO, TORNVIKEN i VADHOLMA. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli 
kuchennych KNOXHULT i minikuchni SUNNERSTA. 
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres 
dwóch (2) lat od daty zakupu.

Sprzęt gospodarstwa domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodo-

wane przez wadliwą konstrukcję lub wady mate-

riałowe i obowiązuje od daty dokonania zakupu 
w sklepie IKEA. Gwarancja dotyczy wyłącznie 
użytku domowego. Wyjątki od powyższego  
opisane są w akapicie „Czego nie obejmuje 
gwarancja”. W okresie obowiązywania gwarancji, 
IKEA pokryje wszelkie koszty związane z  
usunięciem usterek, takie jak koszty napraw,  
części zamiennych, robocizny i koszty transportu 
pod warunkiem, że produkt zostanie udostęp-

niony do naprawy bez konieczności ponoszenia 
żadnych dodatkowych kosztów. Wymienione 
części stają się własnością IKEA.

Okres gwarancji 
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat 
od daty zakupu sprzętu AGD w IKEA. Rękojmia 
na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje 
przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu.

Które produkty są objęte gwarancją?
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty 
gospodarstwa domowego z asortymentu IKEA,  
z wyjątkiem serii TILLREDA oraz LAGAN, które  
są objęte dwuletnią rękojmią.

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

Czego nie obejmuje gwarancja?
Uszkodzeń będących rezultatem celowego działa-

nia 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, 
w szczególności uszkodzeń spowodowanych  
wysoką zawartością kamienia w wodzie, uszko-

GWARANCJE

Katalog IKEA jest drukowany na papierze  
z certyfikatem FSC® potwierdzającym,  
że drewno pochodzi z bardziej zrównowa-

żonych źródeł.
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dzeń spowodowanych nietypowymi warunkami 
pogodowymi. • Elementów dekoracyjnych.  
• Zarysowań i przebarwień. • Wymiany wyczer- 
panych baterii i żarówek. • Przypadkowych  
uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty  
lub substancje obce 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, uszczelek, systemów doprowadzających 
i drenażowych, żarówek, osłonek żarówek,  
wyświetlaczy, gałek, obudów i elementów 
obudów, chyba że wady te powstały w procesie 
produkcyjnym. • Przypadków, gdy 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 niezgod-
nie z zaleceniami. • Szkód powstałych w wyniku 
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych  
niż domowe, np. w środowisku pracy. • Wad  
powstałych podczas transportu. Jeżeli klient  
samodzielnie transportuje produkt do domu lub 
pod inny adres, IKEA nie ponosi odpowiedzialno-
ści za uszkodzenia powstałe podczas transportu. 
Jeżeli jednak to IKEA dostarcza produkt pod 
wskazany przez klienta adres i podczas transportu 
produkt ulegnie uszkodzeniu, IKEA ponosi cał-
kowitą odpowiedzialność za takowe uszkodzenia 
(jednak nie na zasadach określonych w niniejszej 
gwarancji, lecz na zasadach odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika). • Kosztów 
przeprowadzenia pierwszej instalacji sprzętu AGD 
z asortymentu IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą 
prac wykonanych przez wykwalifikowanego spe-
cjalistę, przy wykorzystaniu oryginalnych części 
zamiennych IKEA, w celu dostosowania sprzętu 
pod względem bezpieczeństwa technicznego do 
specyfikacji obowiązujących w innym kraju Unii 
Europejskiej.

Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii 
kuchennych z asortymentu IKEA. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego. 

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był 
używany w środowisku korozyjnym.

Sofy i fotele
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-

nia następujących elementów: • ramy • poduszki 
siedziska i poduszki oparcia w następujących  
produktach: • sofa 3-osobowa EKEBOL • seria 
mebli wypoczynkowych EKTORP • seria FÄRLÖV  
• seria GRÖNLID • sofa KARLSTAD • seria KIVIK  
• sofy KLIPPAN • sofy KNOPPARP • seria  
KUNGSHAMN • seria LANDSKRONA • seria 
NORSBORG • seria STOCKSUND  • seria SÖDER-
HAMN • seria STOCKHOLM • seria VALLENTUNA 
• seria VIMLE • fotel i podnóżek EKENÄS • fotele 
i podnóżek POÄNG • fotel EKERÖ • fotel bujany 
GRÖNADAL • fotel KOARP • fotel NOLMYRA  
• fotel i podnóżek STRANDMON • fotele VEDBO. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje • powlekanych 
pokryć materiałowych • pokryć materiałowych  
• pokryć skórzanych.

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
• TULLSTA • fotel MUREN • fotel JENNYLUND  
• poduszki POÄNG • fotelik dziecięcy POÄNG 

PAX/KOMPLEMENT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i przechowywania odzieży i obuwia. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania 
następujących elementów szaf i wyposażenia  
wewnętrznego z serii PAX/KOMPLEMENT:  
• obudowy • drzwi • zawiasy • przegrody do  
obudów, półki wstawiane i półki z przegrodami  
• mechanizm drzwi przesuwanych • wyposażenie 
wewnętrzne KOMPLEMENT. 

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
KOMPLEMENT wkład na biżuterię do wysuwanej 
tacy, KOMPLEMENT wkład z 4 przegrodami,  
KOMPLEMENT wkład z przegrodami,  
KOMPLEMENT przegroda do wysuwanej tacy, 
KOMPLEMENT pudełko, KOMPLEMENT mata do 
szuflady i KOMPLEMENT wysuwane lustro  
z haczykami.

GODMORGON
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia następujących produktów: meble łazienkowe 
GODMORGON, nogi GODMORGON, pojemnik  
z przegródkami GODMORGON, pojemniki  
z pokrywkami GODMORGON, 5 szt., i pudełka 
GODMORGON, 2 szt.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie dotyczy blatów TOLKEN.

Baterie wannowe i prysznicowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii 

wannowych i prysznicowych z termostatem  
z asortymentu IKEA. Gwarancja obejmuje  
wady dotyczące funkcji, materiałów i wykonania 
wszystkich baterii wannowych i prysznicowych. 
Nasze produkty poddawane są testom wykraczają-
cym daleko poza wymogi międzynarodowych norm, 
a do ich produkcji wykorzystujemy wyłącznie  
komponenty najlepszych marek, dzięki czemu  
możemy objąć je bezpłatną 10-letnią gwarancją.

Akcesoria prysznicowe
Bezpłatna 3-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy następujących produktów:  
deszczownice, słuchawki prysznicowe, węże 
prysznicowe, drążki prysznicowe i półki  
prysznicowe z serii BROGRUND i VOXNAN;  
słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy  
i drążek prysznicowy VALLAMOSSE; uchwyt  
na słuchawkę prysznicową i wąż prysznicowy 
KOLSJÖN.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć  
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych  
powstałych w wyniku uderzenia lub spowodowa-
nych przez zanieczyszczenia pochodzące  
z instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zawsze  
przestrzegaj instrukcji dotyczących montażu  
i pielęgnacji dołączonych do produktu. Gwarancja 
nie obejmuje produktów, które były nieodpowied-
nio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane,  
przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo- 
wiednich metod lub środków czystości. Gwarancja 
nie ma zastosowania, jeśli produkt był przecho-
wywany na wolnym powietrzu lub w środowisku 
korozyjnym. Gwarancja nie obejmuje też uszko-
dzeń będących następstwem nieszczęśliwego 
wypadku.

Umywalki łazienkowe i baterie łazienkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona- 
nia wszystkich umywalek łazienkowych z asorty- 
mentu IKEA wraz z odpływem oraz baterii łazien-
kowych. 

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo 
użytkowane, montowane, podłączane, przerabia-
ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Perlator znajdujący 
się w komplecie nie jest objęty tą gwarancją. 
Perlator należy regularnie czyścić i wymienić  
na nowy, gdy się zużyje.

Materace 
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania następujących elementów materacy 
i/lub den łóżek: • drewniana rama i sprężyny  
w materacach sprężynowych z drewnianą ramą  
• sprężyny w materacach sprężynowych • rdzeń  
z pianki w materacach piankowych • rdzeń  
z lateksu w materacach lateksowych • drewniana 
rama i listewki w dnach łóżka z listewek.  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
Maty na materac, materace dziecięce i materace 
do sof rozkładanych.

Biurka i meble do przechowywania BEKANT, 
GALANT i HÄLLAN 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady materiałów, wyko-
nania i funkcji wszystkich głównych elementów 
biurek z serii BEKANT, mebli do przechowywania 
GALANT oraz szafek HÄLLAN.

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
Gwarancja nie obejmuje następujących produk-
tów z serii biurek BEKANT i systemu do przecho-
wywania GALANT: • BEKANT ścianki do biurka.

Krzesła biurowe MARKUS, LÅNGFJÄLL,  
HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, ALEFJÄLL  
i FJÄLLBERGET
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów 
i wykonania następujących elementów: • rama 
konstrukcyjna • części ruchome.

Garnki i patelnie SENSUELL
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich naczyń z serii SENSUELL. 
Gwarancja obejmuje: • stabilność podstawy  
• zmywanie w domowej zmywarce.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie SENIOR
Bezpłatna 25-letnia gwarancja 

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów 
i wykonania wszystkich naczyń z serii SENIOR. 

Gwarancja obejmuje podstawę naczyń do  
gotowania – gwarantujemy, że podstawa naczynia 
zachowa swój kształt, by efektywnie rozprowa-
dzać ciepło. Gwarancja obowiązuje również  
w przypadku mycia naczyń w domowej zmywarce.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja dotyczy wszystkich 
garnków bez powłoki zapobiegającej przywieraniu 
potraw.
Bezpłatna 5-letnia gwarancja dotyczy wszystkich 
garnków i patelni z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu potraw.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich naczyń do gotowania  
z serii IKEA 365+. Gwarancja obejmuje: • stabil-
ność podstawy • zmywanie w domowej zmywarce 
(z wyjątkiem naczyń z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu potraw, które należy zmywać  
ręcznie) • zachowanie właściwości powłok zapo-
biegających przywieraniu na patelniach  
z powłoką.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Patelnie TROVÄRDIG
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów i 
wykonania wszystkich patelni z serii TROVÄRDIG. 
Gwarancja obejmuje: • stabilność podstawy  
• zachowanie właściwości powłok zapobiegają-
cych przywieraniu potraw na patelniach  
z powłoką.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie patelni.

Noże IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich noży z serii IKEA 365+. 
Oznacza to, że jeśli nóż będzie używany zgodnie 
ze swoim normalnym przeznaczeniem w  
warunkach domowych i jeżeli przestrzegane  
będą zalecenia IKEA dotyczące pielęgnacji, 
nóż będzie służył jak nowy, nawet po 15 latach 
codziennego użytkowania. W tym przypadku jako 
normalne użytkowanie rozumie się używanie noża 

do krojenia produktów żywnościowych, mycie 
ręczne po użyciu i regularne ostrzenie. Gwarancja  
obejmuje: • Ostrość noża. Ostrze noża jest wyko-
nane ze stali utwardzanej, dzięki czemu możliwe 
jest samodzielne ostrzenie noża i utrzymanie jego 
pierwotnej ostrości przez cały okres gwarancji.  
• Wytrzymałą rękojeść. Rękojeść noża nie  
powinna pękać, złamać się lub poluzować od 
ostrza noża, co uniemożliwioby jego użytkowanie. 
• Odporność ostrza noża na korozję. 

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie noża.

CO OBEJMUJE CENA KUCHNI METOD?
Cena podana przy poszczególnych wnętrzach  
to dokładna cena kuchni widocznej na zdjęciu  
i planie pomieszczenia. Całkowita cena kuchni 
obejmuje szafki METOD, szuflady MAXIMERA, 
fronty, blaty, półki, panele maskujące, listwy 
dekoracyjne, wysuwane kosze, zawiasy, amorty-
zatory, wyposażenie wewnętrzne, cokoły, nogi, 
drzwi, gałki/uchwyty. Zlewy, baterie, oświetlenie  
i sprzęt AGD nie są wliczone w cenę.

Katalog został przygotowany przez IKEA.  
Produkty w nim zamieszczone są w większości 
importowane, ale część z ich może być  
produkowana w Polsce.
Dołożymy wszelkich starań, by przedstawiane  
artykuły były w ciągłej sprzedaży, choć dopusz-
czamy 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 
według cen innych, niż podano w katalogu  
w przypadku wystąpienia błędów drukarskich,  
zmiany podstawowych stóp procentowych NBP 
bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych 
opłat. Niektóre artykuły IKEA są sprzedawane  
na zamówienie.
Ceny w katalogu IKEA są ważne od 20.08.2018 do 
31.07.2019. 
Katalog udostępniany jest bezpłatnie i ma  
charakter informacyjny – nie jest ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego  
(„Kodeks Cywilny Dz.U. 1064 nr 16 poz. 93  
z późniejszymi zmianami”).
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