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IKEA badrum
GODMORGON och ENHET badrumsserie, 
tvättställ, tvättställsblandare, 
duschblandare och tillbehör.
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Vardagslivet hemma ställer höga krav på 
badrumsmöblerna. Därför utsätter vi våra bad-
rumsmöbler för rigorösa tester för att uppfylla 
våra stränga standarder för kvalitet, slitstyrka och 
hållbarhet. De har alltså testats enligt de strängaste 
standarderna för hemmabruk. 

Vi erbjuder 10 års garanti som omfattar material- 
och produktionsfel i GODMORGON och ENHET 
badrumsserie samt alla tvättställ, tvättställsblandare 
och duschblandare. Alla duschtillbehör som dusch-
stänger, duschhuvuden, handduschar, dusch-slangar 
och hållare för handduschar har 3 års garanti.

Garantin gäller enligt de villkor som anges i den här 
broschyren.
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GODMORGON och ENHET möbelserie

Hur länge gäller garantin?
Garantin för de GODMORGON produkter som anges nedan gäller i tio 
(10) år från inköpsdatumet. Originalkvittot måste kunna uppvisas för 
att garantin ska gälla.

Vad omfattar den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i följande produkter:
• GODMORGON och ENHET möbler
• GODMORGON och ENHET ben

Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte GODMORGON LED vägg-/skåpsbelysning och TOLKEN bänkskiva och 
inte heller produkter som har förvarats, monterats eller installerats 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 orsakade av stötar eller olyckshändelser. Garantin gäller inte heller 
om produkterna har använts för professionellt bruk (ej för hemmabruk), utomhus eller i 
en korrosiv miljö. Garantin omfattar inte följdskador eller indirekta skador. 
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av 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 för IKEA. Reparationer som inte har 
godkänts av IKEA 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.

Installation
GODMORGON och ENHET möbler måste fästas i väggen. Kontrollera att väggarna i 
ditt badrum klarar tyngden från möbeln. Det är viktigt eftersom en felaktig installation 
kan orsaka person- eller sakskada. Om du är osäker på installationen ska du kontakta 
en behörig fackman. Eftersom väggmaterialen kan variera, medföljer inga fästbeslag. 
Kontakta en järnhandel för rådgivning om lämpliga fästbeslag för dina väggar. Följ våra 
monterings-, installations- och skötselanvisningar noggrant.

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 kontaktar du oss
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA kundservice. Du hittar adresser och 
telefonnummer i IKEA katalogen eller på IKEA.se
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Tvättställ och tvättställsblandare

Hur länge gäller garantin?
Garantin för tvättställ och tvättställsblandare som köpts på IKEA 
gäller i tio (10) år från inköpsdatumet. Originalkvittot måste kunna 
uppvisas för att garantin ska gälla.

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar alla tvättställ för badrum (inklusive vattenlås) och tvättställs-blandare 
från IKEA. Den här garantin gäller endast för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i alla tvättställ och tvättställsblandare. Våra produkter är testade för att 
klara alla relevanta internationella standarder, och vi använder endast komponenter av 
förstklassiga märken för att säkerställa vårt löfte om 10 års garanti.

Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin omfattar inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som 
orsakats av stötar, olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den omfattar inte heller 
tvättställsblandarens filter/strålsamlare som bör rengöras regelbundet och bytas ut 
när den är utsliten. Följ våra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant. 
Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt, 
använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig 
rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte heller om 
produkterna har använts för professionellt bruk (ej för hemmabruk), utomhus eller i en 
korrosiv miljö. Den omfattar inte heller oavsiktliga skador.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. 
Om IKEA anser att produkten omfattas av garantin kommer man, via sin egen 
serviceorganisation och efter egen bedömning, att ersätta produkten med en likadan 
eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA kostnaderna för att ersätta produkten, 
för arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att ersätta utan 
särskilda kostnader. Detta gäller inte arbete som inte har godkänts av IKEA. Utbytta 
blandare 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.
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Installation
Tvättställ för badrum måste fästas i väggen. Kontrollera att väggarna i ditt badrum 
klarar tyngden från tvättstället och möbeln. Felaktig installation kan orsaka person- 
eller sakskada. Om du är osäker på installationen ska du kontakta en behörig 
fackman. Eftersom väggmaterialen kan variera medföljer inga fästbeslag. Kontakta en 
järnhandel för rådgivning om lämpliga fästbeslag för dina väggar. Följ våra monterings-, 
installations- och skötselanvisningar noggrant.

Certifiering
Vissa länder har introducerat lagkrav för godkännande och certifiering av bad-
rumsblandare. Våra blandare har godkänts och certifierats för att möta relevanta krav 
på alla marknader. Certifikatnumret finns i installationsanvisningarna som medföljer i 
blandarens förpackning.

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 kontaktar du oss
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA kundservice. Du hittar adresser och 
telefonnummer i IKEA katalogen eller på IKEA.se
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Duschblandare och tillbehör

Hur länge gäller garantin?
Garantin för termostatblandare som köpts på IKEA gäller i tio (10) år 
från inköpsdatumet. Originalkvittot måste kunna uppvisas för att 
garantin ska gälla.

Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller alla IKEA duschblandare. Garantin omfattar material- och produktionsfel 
i följande delar i alla duschblandare: Våra produkter är testade för att klara alla relevanta 
internationella standarder, och vi använder endast komponenter av förstklassiga 
märken för att säkerställa vårt löfte om 10 års garanti.

•  BROGRUND, VOXNAN och VALLAMOSSE tvättställsblandare och termostatblandare

3 Hur länge gäller garantin?
Garantin för nedanstående produkter som köpts på IKEA gäller i tre 
(3) år från inköpsdatumet. Originalkvittot måste kunna uppvisas för 
att garantin ska gälla.

BROGRUND och VOXNAN
• Duschhuvuden
• Handduschar
• Duschslangar
• Duschstänger
• Duschhyllor

VALLAMOSSE
• Handdusch
• Duschslang
• Duschstång

LILLREVET
• Handdusch
• Duschslang

KOLSJÖN
• Duschslang



9

Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, hack, repor eller skador som orsakats 
av stötar, olyckshändelser eller vattenburet skräp. Följ våra monteringsanvisningar 
och bruksanvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter som har förvarats, 
monterats eller installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats 
eller rengjorts med felaktig rengörings-metod eller felaktiga rengöringsprodukter. 
Garantin gäller inte om produkterna har använts utomhus eller i en korrosiv miljö. Den 
omfattar inte heller oavsiktliga skador.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. 
Om IKEA anser att produkten omfattas av garantin kommer man, via sin egen 
serviceorganisation och efter egen bedömning, att ersätta produkten med en likadan 
eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar IKEA kostnaderna för att ersätta produkten, 
för arbete och eventuella personalresor, förutsatt att produkten går att ersätta utan 
särskilda kostnader. Detta gäller inte arbete som inte har godkänts av IKEA. Utbytta 
blandare 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.

Installation
Följ våra monterings-, installations- och skötselanvisningar noggrant. 

Om du är osäker på installationen ska du kontakta en behörig fackman. 

Certifiering
Vissa länder har introducerat lagkrav för godkännande och certifiering av 
duschprodukter för badrum. Vårt duschsortiment har godkänts och certifierats 
för att möta relevanta krav på alla marknader.

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 kontaktar du oss
Kontakta ditt närmaste IKEA varuhus eller IKEA.se/service 
IKEA kundservice tel. 0775-700 500
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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


