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Canapele și fotolii
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Viața de zi cu zi acasă solicită foarte mult 
canapelele și fotoliile. Canapelele noastre 
sunt testate riguros pentru a ne asigura 
că respectă standardele noastre stricte de 
calitate și durabilitate, precum și cele mai 
înalte standarde pentru uzul casnic. Asta 
înseamnă că îți putem oferi o garanție de 10 
ani care acoperă defectele de material și de 
execuție la cadrele și pernele canapelelor 
noastre – iar pentru anumite produse, 
oferim o garanție de 25 de ani. Garanțiile se 
supun termenelor și condițiilor prevăzute în 
acest document.
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Cât timp este valabilă garanția?
Garanția pentru canapele rămâne în vigoare 10 sau, în anumite cazuri, 25 de 
ani.  
Garanția este valabilă de la data achiziției. Bonul fiscal în original este necesar 
pentru a face dovada achiziției. Află dacă mobilierul tău este acoperit de 
garanția IKEA, vizitând IKEA.com sau magazinul tău local. De asemenea, poți 
contacta centrul de asistență pentru clienți, pentru mai multe informații.

Produsele și componentele care nu sunt acoperite de această garanție 
Această garanție nu se aplică:
• huselor din material textil
• huselor din piele
• huselor din piele artificială
• pernelor POÄNG

Ce acoperă această garanție?
Această garanție se aplică doar în cazul folosirii produselor pentru uz casnic și 
acoperă defectele de material și de execuție ale cadrelor și ale pernelor pentru 
șezut și spate, atunci când sunt folosite împreună cu cadrele corespunzătoare.

1. Următoarele familii beneficiază de 10 ani garanție:
BRÅTHULT                  DELAKTIG                   EKENÄSET                   EKTORP
FÄRLÖV                       GRÖNLID              KARLSTAD                  KIVIK
KLIPPAN                     KNOPPARP             LANDSKRONA            LIDHULT
NOCKEBY                   NORSBORG                OMTÄNKSAM             SANDBACKEN
STOCKSUND              STRANDMON             SÖDERHAMN             VALLENTUNA
VIMLE                          VINLIDEN                    ANGSTA                      ASARUM
ASKEBY                       ASKESTA                      BASTUBO     BENNEBOL
BYGGET        EVERTSBERG              FLOTTEBO    FRIHETEN
GRIMHULT       GRUNNARP               GRÄLVIKEN    HAMMARN
HOLMSUND       LYCKSELE             NYHAMN                     VILASUND
VRETSTORP                BACKABRO                 BENARP                      BINGSTA
EKENÄS                       EKERÖ                         EKOLSUND                 FRÖSET                       
GISTAD                        KOARP                         LINNEBÄCK                MUREN                       
NOLMYRA                   PELLO                         POÄNG                        REMSTA                      
TULLSTA                      VEDBO                        SMEDSBYN

2. Familia STOCKHOLM beneficiază de 25 de ani garanție.

Ce va face IKEA pentru a remedia problema?
IKEA va examina produsul și va decide dacă defectul este acoperit de 
garanție sau nu. Dacă se va considera că este acoperit, IKEA, prin intermediul 
propriului service, va hotărî repararea produsului defect sau înlocuirea 
acestuia cu altul de același tip sau comparabil. În astfel de cazuri, IKEA 
suportă costul reparațiilor, al pieselor de schimb, al manoperei și al deplasării 
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personalului pentru reparații, cu condiția ca reparația produsului să poată 
fi efectuată fără ca magazinul să angajeze cheltuieli suplimentare în acest 
sens. Această garanție nu se aplică în cazul reparațiilor efectuate de către 
persoane neautorizate de compania IKEA. Piesele înlocuite devin proprietatea 
magazinului IKEA. Dacă articolul nu mai este comercializat de magazinul IKEA, 
IKEA va furniza un produs înlocuitor adecvat. Magazinul IKEA va stabili, la libera 
sa alegere, ce produs reprezintă un înlocuitor adecvat. 

Ce nu acoperă garanția? 
Garanția nu se acordă produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, 
folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode 
improprii sau cu substanțe inadecvate.

Această garanție nu acoperă uzura normală, tăieturile sau zgârieturile sau 
orice altă formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impact.

Această garanție nu se aplică dacă produsul a stat afară sau într-un mediu 
umed.

Această garanție nu acoperă daunele indirecte sau secundare. Numai pentru 
clienții din Statele Unite: Anumite state nu permit limitarea sau excluderea 
daunelor indirecte sau secundare, astfel că e posibil ca această limitare sau 
excludere să nu se aplice în cazul tău.

Canapelele și fotoliile noastre sunt puse la încercare
La IKEA, testăm toate canapelele și fotoliile noastre pentru a ne asigura că sunt 
durabile. Și suntem deosebit de exigenți cu cele care au garanții pe termen 
lung. De exemplu, aplicăm o greutate de 100 kg pe șezut, de 50.000 de ori – și 
o greutate de 30 kg pe spătar, tot de atâtea ori. Facem toate acestea pentru 
a ne asigura că stabilitatea cadrelor se menține și că pernele își păstrează 
rezistența și confortul. Garanțiile pe care le oferim sunt dovada faptului că 
fotoliile și canapelele noastre pot rezista unei utilizări frecvente și îndelungate 
– și, prin urmare, reprezintă o asigurare pentru tine, în calitate de client.

Cum se aplică legislația națională, regională și de stat
Această garanție îți oferă drepturi legale specifice și se adaugă drepturilor 
prevăzute de lege.

Cum ne poți contacta dacă ai nevoie de asistență
Contactează magazinul local IKEA. Poți găsi adresa și numărul de telefon în 
catalogul IKEA sau pe www.IKEA.com.
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Păstrează 
bonul fiscal
Reprezintă dovada achiziției 
tale și este necesar pentru 
acordarea garanției.  
Dacă se întâmplă ceva 
sau nu ești mulțumit, 
contactează-ne pe IKEA.ro


