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CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ EXTINSĂ
Oferit de vânzător IKEA ROMÂNIA S.A.

Prezentul Certificat de Garanție Comercială însoțește produsul achiziționat cu bonul fiscal/factura numărul/număr comandă online, atașat prezentului 
document.

Prezentul Certificat de Garanție Comercială Extinsă, include o broșură dedicată unei categorii de produs, în funcție de Produsul achiziționat și pentru care se 
oferă garanție comercială extinsă (”Broșură informații garanție extinsă” sau “Broșură”), în cadrul căreia se pot identifica cu ușurință produsele față de care sunt 
aplicabile condițiile de garanție extinsă.
 
Prezentul Certificat de Garanție Comercială Extinsă se completează cu prevederile Broșurii incluse. În cazul în care se identifică prevederi contradictorii în acest 
Certificat de Garanție Comercială Extinsă, pe de o parte, și Broșura inclusă, pe de altă parte, prevalează dispozițiile acestui Certificat de Garanție Comercială 
Extinsă.

Condițiile și beneficiile derivând din obligațiile de garanție pe care Vânzătorul se angajează să le respecte prin raportare la Produs se aplică exclusiv 
consumatorilor persoane fizice care acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei 
respective.

Prezentul certificat ți-a fost înmânat cu ocazia achiziționării sau livrării Produsului, după caz, și este emis în baza garanției comerciale oferită de Vânzător 
pentru Produs (”Garanție Comercială”) și nu afectează în niciun mod drepturile consumatorului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 
140/30.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (”OUG nr. 140/2021”).

Mai multe informații cu privire la drepturile recunoscute în beneficiul consumatorului prin lege prin raportare la Produsul achiziționat se regăsesc în 
documentul detaliat aferent acestui Certificat de Garanție Comercială Extinsă.

Termenul de Garanție Comercială

Această Garanție Comercială este acordată pentru perioada indicată în cuprinsul Broșurii în funcție de tipul Produsului, în considerarea categoriei de produse 
din care face parte.

Notă importantă!

Consumatorul are îndatorirea de a consulta cu atenție prevederile Broșurii incluse. Acest document conține informații esențiale cu privire la produsele supuse 
garanției comerciale extinse, inclusiv cu privire la produse exceptate de la garanția comercială extinsă.

Termenul de Garanție Comercială începe să curgă de la momentul achiziționării sau livrării Produsului, în funcție de modalitatea în care consumatorul intră în 
posesia Produsului.

Declarație privind dreptul consumatorului la măsuri corective

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a Produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri și că măsurile corective recunoscute 
prin dispozițiile OUG nr. 140/2021 nu sunt afectate de această Garanție Comercială.

CONDIȚIILE GARANȚIEI COMERCIALE

Condițiile în care se acordă garanția comercială extinsă pentru fiecare dintre produsele de mai sus sunt prezentate în detaliu în cuprinsul Broșurii incluse. 
Consumatorul are îndatorirea de a consulta cu atenție Certificatul de garanție extinsă cu Brosura inclusă, întrucât acest document conține informații esențiale 
cu privire la condițiile garanției comerciale oferite, inclusiv dar fără a se limita la informații privind următoarele aspecte:

• Ce produse sau componente ale produselor acoperă Garanția Comercială?
• Ce (nu) acoperă Garanție Comercială?
• Modalitățile de asigurare a Garanției Comerciale. 

Termenul de remediere, prin reparare sau înlocuire, acolo unde este cazul, a neconformității sesizate și acoperite de prezenta Garanție Comercială este de 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data la care IKEA a fost informată de către consumator cu privire la neconformitate.

Pentru a beneficia de Garanția Comercială, consumatorul trebuie să facă dovada achiziționării Produsului, prin prezentarea/transmiterea, după caz, a bonului 
fiscal / facturii și a prezentului Certificat de Garanție Comercială, conform prevederilor de mai jos.
Garantul: IKEA ROMÂNIA S.A.

Șoseaua București Ploiești nr. 42A, Sector 1, București, 013696

Cum ne contactezi?

În vederea activării Garanției Comerciale, te rugăm să contactezi personalul IKEA din zona ”Relații clienți” în magazine. În cazul în care constați o 
neconformitate dintre cele acoperite de această Garanție Comercială, poți de asemenea să contactezi personalul dedicat ”Relații clienți” la numărul de telefon 
021 407 IKEA (021-407.45.32) sau să completezi formularul de contact de pe website: www.IKEA.com/ro, secțiunea ‘’Contactează-ne’’.

Te rugăm să ai în vedere că acest Certificat de Garanție Extinsă se completează cu informațiile redate în cuprinsul Broșurii incluse. Te rugăm să citești cu 
atenție toate documentele care îți sunt furnizate împreună cu Produsul.
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Cât timp este valabilă garanția?
Garanția pentru saltele rămâne valabilă timp de zece (10) ani de la momentul 
achiziționării sau livrării, dupa caz. Este necesar bonul fiscal original ca dovadă 
a achiziției.

Ce acoperă această garanție?
Această garanție se aplică numai utilizării casnice și acoperă defectele de 
material și manoperă pentru toate saltelele. Garanția acoperă cusăturile 
desfăcute, arcurile rupte, mânerele rupte, baza ruptă a saltelei și deformarea 
substanțială.

Garanția se acordă cumpărătorului original al produsului. Garanția nu este 
transferabilă.

Viața de zi cu zi acasă pune multă presiune pe o saltea. 
Saltelele IKEA sunt supuse unor teste riguroase pentru  
a respecta 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 materiale și manoperă 
pentru saltelele IKEA. Această garanție este supusă 
termenelor și condițiilor indicate în acest document.

10 ani garanție

Broșură informații 
garanție extinsă
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Produsele care nu sunt acoperite de această garanție: 
Această garanție nu se aplică topperelor de saltea, saltelei JÖMNA, saltelei 
SÄBÖVIK, saltelelor pentru canapele extensibile și saltelelor pentru copii.

Ce va face IKEA pentru a remedia problema?
IKEA va examina produsul și va decide, la libera sa alegere, dacă este acoperit 
de această garanție. Dacă garanția este valabilă, IKEA, prin intermediul 
propriilor operațiuni de servicii, la libera sa alegere, va repara produsul 
defect sau îl va înlocui cu un produs identic sau comparabil. Dacă produsul 
este acoperit de această garanție, IKEA va suporta costurile reparațiilor, 
pieselor de schimb, fortei de munca și deplasării personalului responsabil 
de reparații, cu condiția ca produsul să fie accesibil pentru reparații fără 
cheltuieli suplimentare. Această garanție nu se aplică în cazurile de reparații 
neautorizate de compania IKEA. Piesele înlocuite devin proprietatea IKEA. 
Dacă articolul nu mai este comercializat de IKEA, IKEA va oferi un produs 
înlocuitor adecvat. IKEA stabilește, la libera sa alegere, ce constituie un produs 
înlocuitor adecvat.

Ce nu acoperă această garanție?
Garanția nu se aplică produselor care au fost depozitate sau instalate incorect, 
utilizate necorespunzător, abuziv sau incorect, modificate,folosite în alte 
scopuri, intretinute necorespunzator, pătate,alterate sau curățate folosind 
metode de curățare incorecte sau produse de curățare nepotrivite.

Garanția nu acoperă uzura normală a produsului,tăieturile, zgârieturile  
sau orice altă formă de deteriorare accidentală sau cauzată de impacturi.  
Menționam că, chiar și cele mai bune saltele devin mai puțin comode odată 
cu trecerea timpului și toate saltelele acumulează praf și acarieni de-a lungul 
anilor, si prin urmare aceste aspecte nu sunt acoperite de garanție.

Această garanție nu se aplică dacă produsul a fost ținut în exterior sau într-un 
mediu umed.

Această garanție nu acoperă daunele indirecte sau accidentale.

Saltelele noastre sunt puse la încercare
Pentru a testa rezistența și durabilitatea, folosim o mașină care simulează 
mișcările unei persoane ce cântărește 140 kg care se întoarce de pe o parte pe 
alta în pat de 50.000 de ori. Un manometru măsoară efectul asupra arcurilor, 
cadrelor, șipcilor și umpluturilor. Structura trebuie să reziste respectând cele 
mai înalte cerințe.

Instrucțiuni de întreținere
Completează salteaua cu o protecție de saltea sau cu un topper de saltea. 
Acestea sunt mai igienice, deoarece sunt ușor de îndepărtat și curățat. Unele 
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saltele și toppere IKEA au o husă lavabilă. Citește eticheta din interiorul husei 
pentru mai multe informații. Asigură-te că fermoarul este închis atunci când 
speli husa de saltea. Aspirarea saltelei ajută la eliminarea prafului  
și a acarienilor. Folosește o soluție de curățare pentru tapițerie pentru a 
îndepărta petele. Dacă salteaua ta poate fi întoarsă (mutând partea de la cap 
la picioare și viceversa), ar trebui să o întorci o dată la trei luni. Întoarcerea 
unei saltele asigură o uzură mai uniformă și ajută la prelungirea confortului 
oferit de aceasta. Nu împături salteaua. Acest lucru poate deteriora arcurile și 
materialele din interior.

Înainte de prima utilizare
Inițial, noua ta saltea poate părea puțin prea fermă. Așteaptă o lună, pentru ca 
corpul tău să se obișnuiască cu salteaua, iar salteaua să se adapteze corpului 
tău. Pentru confort optim, îți trebuie perna potrivită. Asigură-te că ai o pernă 
potrivită pentru tine și noua ta saltea. Saltelele ambalate rulat își recapătă 
forma după 3-4 zile de utilizare. Toate materialele noi au un miros specific, 
care dispare treptat. Aerisirea și aspirarea saltelei vor ajuta la eliminarea 
mirosului.

Cum ne poți contacta dacă ai nevoie de asistență
Contactează magazinul IKEA local. Vei găsi adresa și numărul de telefon pe 
IKEA.ro.
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Note
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Păstrează bonul fiscal
Acesta este dovada achiziției tale și  
este necesar pentru aplicarea garanției.  
Dacă întâmpini probleme sau nu ești  
mulțumit, contactează IKEA pe IKEA.ro
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