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Skrivbord, bord och 
förvaring 
BEKANT, IDÅSEN, 
GALANT, THYGE, RODULF, 
SKARSTA, HÄLLAN och 
TOMMARYD



Vardagslivet hemma och på arbetet 

ställer höga krav på kontorsinredningen. 

BEKANT serie, IDÅSEN serie, GALANT 

förvaringssystem, THYGE, SKARSTA, 

RODULF skrivbord, TOMMARYD bord och 

HÄLLAN förvaring har testats enligt de 

högsta standarderna för professionellt 

kontorsbruk (EN527, EN1730 och ANSI/

BIFMA X:5.5 för skrivbord, EN1730 och 

EN15372 för konferensbord samt EN14072, 

EN14073, EN14074, EN14749 och ANSI/

BIFMA x5.9 för förvaring) och uppfyller 

våra strikta krav på kvalitet och hållbarhet. 

Därför kan vi erbjuda 10 års garanti som 

omfattar material- och produktionsfel i 

alla huvuddelar av BEKANT serie, IDÅSEN 

serie, GALANT förvaringssystem, THYGE, 

SKARSTA, RODULF skrivbord, TOMMARYD 

bord och HÄLLAN förvaring. Garantin 

gäller enligt de villkor som anges i den här 

broschyren.
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Hur länge gäller garantin?

Garantin för BEKANT serie, IDÅSEN serie, GALANT förvarings-
system, THYGE, SKARSTA, RODULF skrivbord, TOMMARYD 
bord och HÄLLAN förvaring gäller i tio (10) år från inköpsdatum. 
Originalkvitto/originalfraktsedel måste uppvisas för att garantin 
ska gälla. 

Vad omfattar den här garantin?

Garantin omfattar material- och produktionsfel i alla delar av 
BEKANT serie, THYGE, SKARSTA, RODULF skrivbord, TOMMARYD 
bord och HÄLLAN skåp och gäller från inköpsdatumet på IKEA.
Garantin gäller inte separata produkter utan endast för hela 
kombinationer i samma serie, som har monterats på ett korrekt 
sätt. Det vill säga, det rekommenderade underredet måste mont- 
eras med den rekommenderade skrivbordsskivan. 

Vilka produkter omfattas inte av den här garantin?

Följande produkter omfattas inte av den här garantin:

• EILIF och ANFALLSZON avskärmning
• SIDORNA skärmvägg
• ROTHULT smart lås
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEA undersöker produkten och avgör efter eget gottfinnande om 
problemet omfattas av garantin. Om så anses vara fallet kommer 
IKEA att reparera den defekta produkten eller ersätta den med 
en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA för 
reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor som 
IKEA ådrar sig, förutsatt att produkten går att reparera utan 
särskilda kostnader för IKEA. Reparationer som inte har godkänts 
av IKEA ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om varan inte 
längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig ersättningsvara. 
Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin gäller inte produkter i BEKANT serie, IDÅSEN serie, 
GALANT förvaringssystem, THYGE, SKARSTA, RODULF skrivbord, 
TOMMARYD bord och HÄLLAN förvaring som har förvarats eller 
monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt 
sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller 
felaktiga rengöringsprodukter.
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller 
skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. 

Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus, utsatts 
för direkt solljus under en längre tid eller förvarats i en fuktig 
miljö, t.ex. ett badrum. 

Garantin omfattar inte följdskador eller tillfälliga skador.

Endast för kunder i USA: Då vissa stater inte tillåter begränsning 
eller uteslutning av oavsiktliga skador eller följdskador kanske den 
här begränsningen eller uteslutningen inte gäller dig.
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Skötselanvisningar

Dra åt skruvarna efter två veckors användning, och kontrollera ett 
par gånger per år att de är ordentligt åtdragna.

För alla ytor: rengör med en trasa fuktad med vatten och lite milt 
diskmedel och eftertorka sedan med en torr trasa.
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Så här tillämpas nationella eller regionala lagar

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du 
kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder 
eller regioner.

Så här hittar du våra serviceställen

Kontakta ditt IKEA varuhus. Du hittar adresser och telefonnummer 
i IKEA katalogen och på IKEA.se



Spara originalkvittot
Det är ditt inköpsbevis och måste kunna uppvisas för 
att garantin ska gälla.

Om något händer eller om du inte är nöjd med ditt köp är 
du välkommen att kontakta oss på IKEA.se 
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