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Gamingbord 
UPPSPEL, UTESPELARE 
och FREDDE 
garantiinformation
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Vardagslivet i hemmet ställer höga krav 
på gamingbord. Gamingborden UPPSPEL, 
UTESPELARE och FREDDE är noggrant 
testade för att uppfylla våra strikta 
standarder för kvalitet och hållbarhet 
samt med de högsta standarderna för 
hemmabruk (ANSI/BIFMA X: 5.5 för 
skrivbord). Det innebär att vi ger 3 års 
garanti på gamingbord vid defekter i 
material eller utförande. Gamingborden 
UPPSPEL, UTESPELARE och FREDDE. 
Garantin gäller enligt de villkor som anges i 
den här mappen.
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Hur länge gäller garantin?
Garantin för gamingborden UPPSPEL, UTESPELARE och FREDDE gäller i (3) år 
och från inköpsdatum. Det ursprungliga inköpskvittot krävs som inköpsbevis.

Vad omfattas av garantin?
Denna garanti gäller endast för hemmabruk och täcker defekter i material och 
utförande i gamingborden UPPSPEL, UTESPELARE och FREDDE.

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten. 
Garantin kan inte överlåtas.

Vad gör IKEA för att lösa problemet?
IKEA undersöker produkten och beslutar, efter eget gottfinnande, om felet 
omfattas av denna garanti. Om IKEA anser att felet omfattas av gällande 
garanti, kommer IKEA att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den 
defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. 
Om IKEA anser att felet omfattas av gällande garanti betalar IKEA eventuella 
reparationer, reservdelar, reparationsarbete och resor för reparationspersonal 
som IKEA ådrar sig, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan 
särskilda utgifter. Detta omfattar inte reparationer som inte har godkänts 
av IKEA. Utbytta delar blir egendom tillhörande IKEA. Om produkten inte 
längre säljs av IKEA tillhandahåller IKEA en lämplig ersättningsprodukt. 
IKEA bestämmer efter eget gottfinnande vad som utgör en lämplig 
ersättningsprodukt.

Vad omfattas inte av garantin?
Denna garanti omfattar inte produkter som har förvarats, monterats, 
installerats eller använts felaktigt, missbrukats, ändrats eller rengjorts med fel 
typ av rengöringsmetod eller rengöringsprodukt.

Denna garanti omfattar inte normalt slitage, skrapmärken, repor eller skador 
som orsakas av stötar eller olyckor.

Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i fuktig miljö, 
t.ex. badrum.

Denna garanti omfattar inte följdskador eller oförutsedda skador.
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Skötselanvisningar
Dra åt skruvarna efter två veckors användning och se till att de sitter ordentligt 
genom att kontrollera dem ett par gånger per år. 

För alla ytor: Torka rent med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel och 
torka sedan med en torr trasa.

Så når du oss om du behöver hjälp
Kontakta ditt närmaste IKEA varuhus. Du hittar adressen och telefonnumret på 
www.IKEA.se
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Spara kvittot
Kvittot är ditt inköpsbevis 
och krävs för att garantin 
ska gälla. Om något händer 
med produkten, eller om du 
inte är nöjd med produkten, 
kontakta IKEA på IKEA.se


