
TROVÄRDIG
stekpannor



Vardagslivet ställer höga krav på stekpannor. 

TROVÄRDIG som är vår toppserie bland 

stekpannor med non-stickbeläggning, 

utvecklad med fokus på kvalitet och 

funktion. Därför kan vi garantera att de 

håller i fem (5) år. Det innebär att de 

kommer att fortsätta fungera på samma sätt 

som när de var nya, förutsatt att du följer 

skötselanvisningarna och att de används för 

normalt hemmabruk (matlagning och disk 

en gång per dag). Denna garanti omfattar 

funktions-, material- och produktionsfel 

enligt de villkor som anges i den här 

broschyren.
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Hur länge gäller garantin?

Garantin för TROVÄRDIG stekpannor med non-stickbeläggning 
gäller i fem (5) år från inköps-/leveransdatum. Originalkvitto/
originalfraktsedel måse kunna uppvisas för att garantin ska gälla. 

Vad omfattar den här garantin?

Garantin omfattar funktions-, material- och produktionsfel i alla 
TROVÄRDIG stekpannor. Vid normalt hushållsbruk och förutsatt 
att våra skötselanvisningar har följts, innebär det att produkten 
kommer att fungera lika bra efter 5 års användning som när den 
var ny. Normalt hushållsbruk definieras här som att produkten 
används för matlagning och diskas en gång per dag. 

Garantin omfattar:

• Bottnens stabilitet. Dvs. att bottnen håller sig plan för att 
kunna leda värmen effektivt.

• Non-stickegenskaper hos produkter med non-stickbeläggning. 
Det innebär att TROVÄRDIG stekpannor med non-
stickbeläggning är enkla att diska och kan användas för 
matlagning med en minimal mängd fett i minst 5 år.

Vilka stekpannor omfattas av den här garantin?

TROVÄRDIG stekpannor inköpta från och med 1 augusti 2017. 
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Produkter som inte omfattas av denna garanti 

TROVÄRDIG stekpannor inköpta före 1 augusti 2017. Dessa 
omfattas av tio (10) års garanti. 

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas  
av garantin. Om så är 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, förutsatt att 
produkten går att reparera utan särskilda kostnader för IKEA. 
IKEA åtgärdar endast endast fel och reklamationer så länge 
varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte godkänts av 
IKEA eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta 
delar tillfaller IKEA.

Om produkten inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en 
lämplig ersättningsprodukt. Det är IKEA som avgör vad som är 
en lämplig ersättningsprodukt.

TROVÄRDIG stekpanna Ø28 cm, aluminium/ 
non-stickbeläggning

TROVÄRDIG stekpanna Ø24 cm, aluminium/ 
non-stickbeläggning

TROVÄRDIG stekpanna Ø20 cm, aluminium/ 
non-stickbeläggning
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Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin omfattar inte utseendet på kokkärlen/stekpannorna 
såvida det inte har en avgörande påverkan på funktionen. 
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor 
eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelser. 
Följ våra monterings-, installations- och skötselanvisningar 
noggrant. Garantin gäller nämligen inte produkter som har 
förvarats, monterats eller installerats felaktigt, använts på 
ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter. Garantin gäller inte om produkten har 
placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har 
använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget 
annat angivits. Garantin omfattar inte skador som uppstått 
indirekt eller till följd av användandet av produkten. 

Skötselanvisningar

Produkter med non-stickbeläggning ska alltid diskas för hand då de 
kan ta skada av maskindiskmedlet om de diskas i maskin. 

Bottnen på en stekpanna är lätt konkav när den är kall, men blir 
plan när den värms upp. Därför är det viktigt att du alltid låter 
stekpannan svalna innan du diskar den. På så sätt kan bottnen 
återfå sin form vilket hjälper till att förhindra att den slår sig 
med tiden. Det är också viktigt att du aldrig låter stekpannan 
torrkoka eftersom bottnen då blir skev. Om en stekpanna med 
non-stickbeläggning överhettas kan beläggningen förlora sina 
non-stickegenskaper.
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Om stekpannan har en non-stickbeläggning kan du tillaga 
mat med bara lite eller inget matfett. Beläggningen gör också 
stekpannan lättare att diska eftersom den förhindrar maten från 
att bränna fast på ytan. Beläggningen är känslig mot repor och 
därför ska du bara använda trä- eller plastredskap utan skarpa 
kanter i dessa stekpannor. Vi rekommenderar inte att man 
placerar stekpannor med non-stickbeläggning inuti varandra 
eftersom detta kan orsaka repor på beläggningen.

Stekpannor med non-stickbeläggning ska diskas med varmt 
vatten och milt diskmedel. Använd aldrig stålull eller liknande 
som kan repa beläggningen. Diska alltid stekpannan för hand 
eftersom maskindiskmedel kan skada ytan.

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. IKEA tillämpar konsumentköplagens och köplagens 
reklamationsrätt. 

Så här når du oss om du behöver hjälp

Kontakta ditt IKEA varuhus eller IKEA kundservice på telefon 
0775-700 500 eller på IKEA.se/kundservice  



Spara kvittot
Det gäller som inköpsbevis. Du ska kunna uppvisa 
ditt inköpskvitto eller originalfraktsedel 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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