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HUVUDSPELARE, UTESPELARE 
a MATCHSPEL
Herné stoličky

Brožúra
o záruke
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Každodenný život v domácnosti kladie 
na herné stoličky vysoké nároky. Všetky 
stoličky sú dôkladne testované, aby spĺňali 
naše prísne normy na kvalitu a bezpečnosť 
stoličiek určených na kancelárske použitie. 
Herná stolička GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
herná stolička UTESPELARE a herná 
stolička HUVUDSPELARE sú testované 
podľa najnovších verzií noriem EN 
1335 a ANSI/BIFMA X5.1 na kancelárske 
stoličky. To znamená, že vám na herné 
stoličky GRUPPSPEL, MATCHSPEL, herné 
stoličky UTESPELARE a herné stoličky 
HUVUDSPELARE môžeme ponúknuť 
3-ročnú záruku na chyby materiálu a 
spracovania. Táto záruka sa riadi pravidlami 
a podmienkami stanovenými v tomto 
dokumente.
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Aká je záručná lehota?
Záruka na hernú stoličku GRUPPSPEL, MATCHSPEL, hernú stoličku UTESPELARE 
a hernú stoličku HUVUDSPELARE platí tri (3) roky od dátumu nákupu 
v obchodnom dome IKEA. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť pokladničný 
blok.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Táto záruka sa vzťahuje na domáce použitie a kancelárske použitie a vzťahuje 
sa na materiálové a výrobné chyby hernej stoličky GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
hernej stoličky UTESPELARE a hernej stoličky HUVUDSPELARE. Táto záruka platí 
v prospech pôvodného kupujúceho výrobku. Nie je prenosná.

Čo urobí IKEA na odstránenie problému?
IKEA výrobok preskúma a posúdi, či sa na chybu výrobku vzťahuje záruka. 
Následne podľa vlastného uváženia rozhodne o oprave chybného výrobku 
alebo jeho výmene za taký istý či porovnateľný výrobok. Ak sa na výrobok 
vzťahuje záruka, IKEA znáša všetky náklady na opravu, náhradné diely, 
prácu a cestovné výdavky opravárov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, 
za predpokladu, že výrobok je na účely opravy dostupný pre IKEA 
bez vynaloženia mimoriadnych výdavkov. Toto sa nevzťahuje na opravy 
vykonané bez schválenia IKEA. Chybné súčiastky odstránené počas opravy 
sa následne stávajú majetkom IKEA. Ak IKEA už daný výrobok nepredáva, 
poskytne zákazníkovi primeranú náhradu. Zodpovedajúcu náhradu určí IKEA 
podľa vlastného uváženia.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vo vypracovaní nasledujúcich častí 
stoličky:
• rám 
• pohyblivé časti

Pohyblivé časti sú súčiastky umožňujúce pohyb alebo nastavovanie stoličky. 
Záruka sa vzťahuje na určenú funkciu súčastí koliesok, mechanizmu plynového 
piestu a mechanizmu na nastavenie opierok a operadla.

Táto záruka platí v prospech pôvodného kupujúceho výrobku. Nie je prenosná.
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Na čo sa záruka nevzťahuje?
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom 
skladované, zmontované alebo nainštalované, nesprávne používané, 
pozmenené, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými 
čistiacimi prostriedkami.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a trhliny, zárezy, škrabance 
či poškodenia v dôsledku nárazov alebo nehôd.

Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo 
vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni.

Záruka sa nevzťahuje ani na náhodné poškodenia.

Všeobecné zákonné práva
Okrem práv vyplývajúcich z platných právnych predpisov vám táto záruka 
poskytuje aj špecifické práva.

Ako nás v prípade potreby kontaktovať?
Obchodný dom IKEA kontaktujte na www. IKEA.sk
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Doklad 
o nákupe 
si uschovajte
Doklad o nákupe 
vyžadujeme ako podmienku 
uplatnenia záruky. V prípade 
akýchkoľvek otázok sa 
obráťte na pracovníkov 
obchodného domu IKEA. 
Kontaktné údaje nájdete 
na www.IKEA.sk.

Platnosť do 30. júna 2022.


