
SENIOR
kokkärl



Vardagslivet hemma ställer höga krav på 
vårt sortiment av kokkärl. Grytorna och 
stekpannorna i serien SENIOR testas för 
att kontrollera att de följer våra strikta 
standarder för kvalitet, säkerhet och 
hållbarhet samt de högsta standarderna 
för hushållsbruk. Vi garanterar därför 
att SENIOR kokkärl håller i 25 år vid 
normalt hushållsbruk, förutsatt att våra 
skötselanvisningar följs. Garantin gäller 
enligt de villkor som anges i den här 
broschyren.
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Hur länge gäller garantin?
Garantin för SENIOR kokkärlsprodukter gäller i tjugofem (25) år 
från inköpsdatumet. Förutsatt att våra skötselanvisningar har följts 
garanterar vi att vår serie med SENIOR kokkärlsprodukter håller i 
25 år vid normalt hushållsbruk (matlagning och diskning en gång 
om dagen). Originalkvittot måste kunna uppvisas för att garantin 
ska gälla.

Vad omfattas av den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar 
material- och produktionsfel i alla SENIOR kokkärlsprodukter.

Garantin omfattar kokkärlets botten. Vi garanterar att bottnen 
bibehåller sin form och därmed sina värmeledande egenskaper.

Garantin gäller endast om du diskar kokkärlet för hand. 
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SENIOR stekgryta med lock 5 l, 
gjutjärn

SENIOR stekgryta med lock 3 l, 
gjutjärn

SENIOR stekpanna Ø28 cm,
gjutjärn
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör 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. Om problemet omfattas av garantin 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 omfattar inte förändringar av utseendet hos kokkärlet 
såvida de inte har en avgörande påverkan på funktionen.
Garantin gäller inte produkter som förvarats på ett felaktigt sätt, 
använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts 
med olämpliga rengöringsmetoder eller 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 eller i en 
fuktig miljö.

Garantin omfattar inte följdskador eller tillfälliga skador.
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Sötselanvisningar
Kokkärl i gjutjärn bör alltid diskas för hand. Rengör kokkärlet efter 
användning genom att diska det i varmt vatten med en borste. Om 
du diskar kokkärlet medan det fortfarande är varmt är det lättare 
att få rent. Torka noggrant torrt efter rengöring.

Utsätt inte kokkärlet för stora temperaturförändringar, t.ex. genom 
att ta det direkt från kylskåpet till spisen.

Kokkärlet eller emaljbeläggningen kan spricka om kokkärlet 
utsätts för stötar eller tappas på en hård yta.

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 eller IKEA.se/service
IKEA Kundservice tel. 0775-700 500.
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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 


