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Codzienne domowe życie stawia wysokie wymagania nożom 

kuchennym. Noże z serii IKEA 365+ przeznaczone są do codziennego 

użytkowania, a ich wysoka jakość jest dostosowana do potrzeb 

domowego gotowania. Gwarantujemy, że noże IKEA 365+ będą 

spełniały swoją funkcję przez 15 lat. Oznacza to, że przez cały czas 

obowiązywania gwarancji będą funkcjonować jak nowe, przy 

założeniu, że przestrzegane będą zalecenia dotyczące pielęgnacji, a 

noże będą używane w warunkach domowych w typowy sposób, 

zgodny ze swoim przeznaczeniem (krojenie żywności, mycie raz 

dziennie i regularne ostrzenie). Warunki gwarancji obejmującej 

funkcje, materiał i wykonanie, opisane są w niniejszej broszurze. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Warunki obowiązywania gwarancji 
 
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja 

nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 



wynikających z przepisów o rękojmi  

za wady rzeczy sprzedanej. 

 

 
Okres gwarancji 
Gwarancja na noże kuchenne IKEA 365+ obowiązuje przez okres 

piętnastu (15) lat od daty zakupu. Dowód zakupu jest wymagany jako 

podstawa roszczeń gwarancyjnych. 

 

Czego nie obejmuje ta gwarancja? 
 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, materiału i wykonania 

wszystkich noży z serii IKEA 365+. Oznacza to, że jeżeli 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 używania. W tym przypadku jako normalne użytkowanie 

rozumie się używanie noża do krojenia produktów żywnościowych, 

mycie ręcznie po użyciu i regularne ostrzenie. Gwarancja obejmuje: 

 

• Ostrość noża. Nóż powinien będzie ostry w momencie zakupu 

i będziesz w stanie zachować jego ostrość, by nóż 

funkcjonował prawidłowo. Ostrze noża zostało wykonane ze 

stali utwardzanej, dzięki czemu nóż można naostrzyć do 

ostrości początkowej w okresie objętym gwarancją tak, aby 

prawidłowo funkcjonował podczas codziennego użytkowania. 

 

• Wytrzymałą rękojeść. Rękojeść noża nie może pękać, łamać 

się ani poluzowywać od ostrza w stopniu uniemożliwiającym 

użytkowanie noża. 

 

• Ostrze noża nie będzie korodować. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IKEA 365+ nóż kucharski 20 cm stal 

nierdzewna 
 
 

IKEA 365+ nóż kucharski 16 cm stal 

nierdzewna 
 
 

IKEA 365+ nóż uniwersalny 14 cm stal 

nierdzewna 
 

 



 
IKEA 365+ nóż do obierania 9 cm stal 

nierdzewna 
 

IKEA 365+ nóż do chleba 23 cm stal 

nierdzewna 
  

IKEA 365+ nóż do warzyw 16 cm stal 

nierdzewna 



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 wymieni produkt na inny z 

rozliczeniem środków (jeśli klient wybierze produkt tańszy IKEA zwróci 

różnicę; w przypadku wyboru przez klienta droższego produktu, klient 

dopłaci pozostałą różnicę). 

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 konsumenta 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. 

 
 
W tym przypadku jako normalne użytkowanie rozumie się używanie 

produktu do gotowania jedzenia oraz zmywanie naczyń po gotowaniu. 

Gwarancja obejmuje: 

• Stabilność podstawy. Oznacza to, że dno naczynia pozostaje 

płaskie, by efektywnie rozprowadzać ciepło. 

• Zmywanie w domowej zmywarce. Nie ma to negatywnego wpływu na 

funkcjonowanie garnków i patelni ze stali nierdzewnej. Jednak wszystkie 

naczynia z powłoką zapobiegającą przywieraniu należy zawsze zmywać 

ręcznie. 

• Zachowanie właściwości powłok zapobiegających przywieraniu na 

patelniach z powłoką. Oznacza to, że naczynia z serii IKEA 365+ z 



powłoką zapobiegającą przywieraniu marki Teflon® są łatwe w 

czyszczeniu oraz że można w nich gotować, używając minimalnej ilości 

tłuszczu przez co najmniej 5 lat. 

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

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio 

przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane 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 lub w wilgotnym otoczeniu lub wykorzystywany w 

warunkach innych niż domowe. 

Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych w Dziale Sprzedaży 

Okazyjnej oraz ostatnich sztuk z ekspozycji. 

 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji 
 
By skorzystać z niniejszej gwarancji, należy zawsze stosować się do 

zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. 

 

Czyszczenie: 

• Nóż należy myć wyłącznie ręcznie 

• Nóż należy umyć i wysuszyć bezpośrednio po użyciu. Zapobiega 

to powstawaniu nieestetycznych smug na ostrzu noża i ogranicza 

ryzyko przenoszenia się bakterii, np. z surowego kurczaka na 

świeże warzywa. 

 



Ostrzenie i szlifowanie: 

• Naostrzony nóż jest bezpieczniejszy w użyciu od noża tępego. 

Nóż jest wykonany z nierdzewnej stali molibdenowo-wanadowej, 

dzięki czemu ostrze jest twarde i trwałe, jednak należy go 

regularnie ostrzyć. Zaleca się, by noże kuchenne przeznaczone do 

użytku domowego ostrzyć raz w tygodniu. 

• Ostrzałka musi być wykonana z materiału twardszego niż stal 

wykorzystana do produkcji ostrza. Dlatego zaleca się używanie 

ostrzałek ceramicznych, diamentowych lub osełek. Nigdy nie 

należy stosować ostrzałek wykonanych ze stali nierdzewnej. 

• Jeżeli ostrze noża wyraźnie się stępiło na skutek długotrwałego 

używania bez regularnego ostrzenia, konieczne może się okazać 

ostrzenie w punkcie profesjonalnego ostrzenia noży, aby 

przywrócić jego pierwotną ostrość. 

 

Przechowywanie i użytkowanie noży: 

• Nie należy kroić produktów zamrożonych bądź bardzo twardych 

(np. kości). Spowodować to może odkształcenie się krawędzi 

ostrza oraz jego wyszczerbienie. Podczas krojenia twardych 

produktów nóż należy przesuwać do i od siebie. Nie należy 

poruszać nożem na boki. 

• Zawsze korzystaj z deski do krojenia z drewna lub plastiku. Nie 

wolno kroić na powierzchniach szklanych, porcelanowych bądź 

metalowych. 

• Noże powinny być przechowywane w specjalnych blokach na 

noże bądź na ściennej listwie magnetycznej. Odpowiednie 

przechowywanie chroni ostrze noża i przedłuża okres jego 

użytkowania. 

 

 



 
Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy 
 
Gwarantem jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn 

Pl. Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 01057789, 

kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych. 
 

Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA. Adresy i numery telefonów 
znajdziesz na stronie internetowej IKEA.pl. 
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Jeśli coś się stanie lub nie będziesz zadowolony z 

zakupu, skontaktuj się  

z nami poprzez stronę IKEA.pl 

 
DOMOLINIA IKEA, tel. (22) 275 00 00 
Wersja od 13.12.2021 

  



 


