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Vardagens slitage hemma och på arbetet 
ställer höga krav på arbetsstolarna. De 
här arbetsstolarna är noggrant testade 
enligt de högsta normerna för användning 
i kontorsmiljö (EN 1335, Ansi/BIFMA X5.1-
2011) och uppfyller våra högt ställda krav på 
kvalitet och säkerhet. Vi kan därför lämna 
10 års garanti som omfattar material- och 
produktionsfel i de rörliga delarna och på 
stommen. Garantin gäller enligt de villkor 
som anges i den här broschyren.
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Hur länge är garantin giltig?
Garantin är giltig i tio år och gäller från inköpsdatumet. 
Originalkvitto måste kunna uppvisas som inköpsbevis.

Vad omfattas av garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel i nedanstående 
delar av arbetsstolen:

• Stomme 
• Rörliga delar

Rörliga delar är komponenter med rörliga eller justerbara 
funktioner. Garantin omfattar avsedd funktion gällande 
komponenter hos hjul, gascylinder, mekanism samt 
justeringsmekanism i armstöd och ryggstöd.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas 
av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA, via sin egen 
serviceverksamhet eller en behörig servicepartner, efter egen 
bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller 
ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall 
betalar IKEA kostnaderna för reparation, reservdelar, arbete och 
eventuella arbetsresor, förutsatt att produkten är tillgänglig för 
reparation utan särskilda kostnader. 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.
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Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte om produkten har förvarats eller monterats 
felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats 
eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador 
som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. 

Garantin gäller inte om arbetsstolen har placerats utomhus eller i 
en fuktig miljö. t.ex. i ett badrum.

Garantin omfattar inte följdskador eller tillfälliga skador.

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 når du oss om du behöver hjälp
Kontakta ditt närmaste IKEA varuhus. Du hittar adress och 
telefonnummer i IKEA katalogen eller på IKEA.se
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SPARA ORIGINALKVITTOT!
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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