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  เครื่่�องครื่วั
   IKEA 365+/อิเกีีย365+ 
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    การใช้ช้้วีิติประจำำาวินัภายในบ้า้นทำำาให้เ้กิดควิาม
   ต้องการในการใช้เ้คร่�องครวัิสูงู เคร่�องครวัิสูแตนเลสู 
   ซีรีสีู ์IKEA 365+/อิเกีย 365+ ผ่า่นการทำดสูอบ้อยา่ง

เข้ม้งวิดเพื่่�อให้ม้ั �นใจำวิา่สูามารถรองรบั้การใช้ง้านใน
ช้วีิติประจำำาวินัได ้เรารบั้ประกันการใช้ง้านเคร่�องครวัิ

   ซีรีสีู ์IKEA 365+/อิเกีย 365+ นานถึง 15 ปี สูำาห้รบั้
เคร่�องครวัิทีำ�ไมเ่คล่อบ้สูารกันติด และ 5 ปี สูำาห้รบั้
เคร่�องครวัิทีำ�เคล่อบ้สูารกันติด นั�นห้มายควิามวิา่ภายใน
ระยะเวิลารบั้ประกัน เคร่�องครวัิจำะอยูใ่นสูภาพื่ดีและ
ใช้ไ้ดเ้ห้มอ่นให้ม ่ห้ากดแูลรกัษาอยา่งถกูวิธิีตีามทีำ�
แนะนำาไวิ ้และใช้ง้านปกติในครวัิเรอ่น (ทำำาอาห้ารและ
ล้างให้สู้ะอาดทำกุครั�งทีำ�ใช้)้ การรบั้ประกันดา้นการใช้ง้าน 
วิสัูดแุละฝีีมอ่การผ่ลิตเปน็ไปตามข้อ้กำาห้นดและ
เง่�อนไข้ทีำ�ระบุ้ไวิใ้นคูม่อ่ฉบ้บั้นี� 
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รื่ะยะเวลารื่บัปรื่ะกัีน
 เคร่�องครวัิสูแตนเลสูช้นิดไมเ่คล่อบ้สูารกันติด IKEA 365+/อิเกีย 365+ มรีะยะเวิลารบั้ประกันสูนิค้า
    สูบิ้ห้า้ (15) ป ีนบั้จำากวินัทีำ�ซี่�อสูนิค้า อ่านรายละเอียดเพื่ิ�มเติมในห้นา้ 5-6 

 เคร่�องครวัิช้นดิเคล่อบ้สูารกันติด IKEA 365+/อิเกีย 365+ มรีะยะเวิลารบั้ประกันสูนิค้าห้า้ (5) ปี นบั้จำากวินัทีำ�
ซี่�อสูนิค้า อ่านรายละเอียดเพื่ิ�มเติมในห้นา้ 5-6

 กรณุาแสูดงใบ้เสูรจ็ำรบั้เงินฉบ้บั้จำรงิเพื่่�อเปน็ห้ลักฐานการซี่�อ

ขอบเขตกีารื่รื่บัปรื่ะกัีน
 การรบั้ประกันนี�ครอบ้คลมุการใช้ง้าน วิสัูด ุฝีีมอ่ช้า่งข้องสูนิค้า เคร่�องครวัิทำกุช้ิ�นในซีรีสีู ์IKEA 365+/
    อิเกีย 365+ ทัำ�งนี� ต้องอยูภ่ายใต้การใช้ง้านปรกติในครวัิเรอ่นและการดแูลรกัษาตามวิธิีทีีำ�ระบุ้ไวิ ้ห้ากผู่ใ้ช้ง้าน

ปฏิิบ้ติัตามนี� ภายในระยะเวิลารบั้ประกันสูบิ้ห้า้ (15) ปีและห้า้ (5) ปตีามลำาดบั้ เคร่�องครวัิจำะอยูใ่นสูภาพื่ดแีละ
    ใช้ไ้ดเ้ห้มอ่นให้ม ่การใช้ง้านปรกติในกรณนีี�ห้มายถึงการใช้สู้นิค้าเพื่่�อประกอบ้อาห้ารและล้างทำำาควิามสูะอาด
    วินัละครั�ง

การรบั้ประกันครอบ้คลมุถึง
- ควิามมั�นคงแข้ง็แรงข้องก้นภาช้นะ ก้นภาช้นะเคร่�องครวัิจำะยงัคงลักษณะเรยีบ้แบ้นเสูมอ ไมบุ่้บ้ง่าย จำงึช้ว่ิยสูง่

ผ่า่นควิามรอ้นไดอ้ยา่งมปีระสูทิำธีภิาพื่
- การล้างด้วิยเคร่�องล้างจำานทีำ�ใช้ภ้ายในบ้า้น จำะไมสู่ง่ผ่ลกระทำบ้ต่อคณุสูมบ้ติัการใช้ง้านข้องเคร่�องครวัิสูแตนเลสู 

(ยกเวิน้ภาช้นะเคล่อบ้สูารกันติดต้องล้างดว้ิยมอ่เท่ำานั�น)
- คณุสูมบ้ติัข้องสูารเคล่อบ้กันติดบ้นกระทำะ ภาช้นะเคล่อบ้สูารกันติดในชุ้ดเคร่�องครวัิ IKEA 365+/อิเกีย 365+ 

ทำำาควิามสูะอาดไดง่้าย และสูามารถปรุงอาห้ารได ้โดยใช้น้ำา้มนัเพื่ยีงเล็กนอ้ย โดยมรีะยะเวิลาการใช้ง้านข้ั�นตำ�าถึง 
5 ปี

สินิค้าทีี่�ไม่อ่ย่ภ่ายใต้กีารื่รื่บัปรื่ะกัีน
ไมม่ี

อิเกีียจะแก้ีไขปัญหาอยา่งไรื่
 อิเกียจำะตรวิจำสูอบ้สูนิค้าและตัดสูนิวิา่ สูภาพื่ควิามเสูยีห้ายนั�นอยูใ่นเง่�อนไข้การรบั้ประกันห้รอ่ไม ่ห้ากอยูใ่น

เง่�อนไข้การรบั้ประกัน อิเกียเปน็ผู่ม้สีูทิำธีิ�ข้าดแต่เพื่ยีงผู่เ้ดยีวิในการพื่จิำารณาวิา่ จำะดำาเนนิการซีอ่มแซีมสูนิค้าทีำ�
ช้ำารดุ ห้รอ่เปลี�ยนเปน็สูนิค้าช้นิดเดยีวิกันห้รอ่เทีำยบ้เท่ำา ห้รอ่เปลี�ยนเปน็สูนิค้าอ่�นช้ดเช้ยตามควิามเห้มาะสูม     
โดยอิเกียจำะเปน็ผู่ร้บั้ผ่ดิช้อบ้ค่าซีอ่ม ค่าอะไห้ล่ ค่าแรงงาน และค่าเดนิทำางข้องช้า่ง ภายใต้เง่�อนไข้ทีำ�วิา่ อิเกียจำะ
ไมร่บั้ผ่ดิช้อบ้ต่อค่าใช้จ้ำา่ยพื่เิศษอ่�นๆ ในการซีอ่มแซีมสูนิค้าทีำ�ช้ำารุดนั�น และอิเกียจำะไมร่บั้ผ่ดิช้อบ้ค่าใช้จ้ำา่ยใน

    งานซีอ่มใดๆ ทีำ�ไมไ่ดเ้กิดจำากการพื่จิำารณารบั้รองข้องอิเกีย ช้ิ�นสูว่ินอะไห้ล่ทีำ�ช้ำารดุและถกูถอดออกระห้วิา่งซีอ่ม 
ถ่อเปน็ทำรพัื่ยส์ูนิข้องอิเกีย

 ห้ากสูนิค้าทีำ�ช้ำารดุนั�นไ่มม่วีิางจำำาห้น่ายแล้วิ อิเกียจำะดำาเนนิการเปลี�ยนสูนิค้าให้มที่ำ�เห้มาะสูมให้กั้บ้ลกูค้า โดยอิเกีย
    มสีูทิำธีิ�ข้าดแต่เพื่ยีงผู่เ้ดยีวิในการพื่จิำารณาตัดสูนิวิา่สูนิค้าใดเห้มาะสูมทีำ�จำะนำามาเปลี�ยนแทำน

ห้มอ้นำ�าซุีป IKEA 365+/อิเกีย 365+ พื่รอ้มฝีา 10 ลิตร 
สูแตนเลสู

ห้มอ้พื่รอ้มฝีา IKEA 365+/อิเกีย 365+  5 ลิตร 
สูแตนเลสู

ห้มอ้พื่รอ้มฝีา IKEA 365+/อิเกีย 365+  3 ลิตร
สูแตนเลสู

ห้มอ้ดา้มพื่รอ้มฝีา IKEA 365+/อิเกีย 365+ 2 ลิตร
สูแตนเลสู

ห้มอ้ดา้มพื่รอ้มฝีา IKEA 365+/อิเกีย 365+ 1 ลิตร
สูแตนเลสู
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ขอ้ยกีเวน้กีารื่รื่บัปรื่ะกัีน
การรบั้ประกันไมค่รอบ้คลมุการเปลี�ยนแปลงรปูทำรงข้องเคร่�องครวัิ ยกเวิน้วิา่การเปลี�ยนแปลงนั�น
มผี่ลต่อการใช้ง้าน

การรบั้ประกันนี�จำะไมม่ผี่ลกับ้ควิามเสูยีห้ายซีึ�งเกิดจำากการจำดัเก็บ้ห้รอ่ประกอบ้ผ่ดิวิธิี ีใช้ง้านไมเ่ห้มาะสูม
ใช้ง้านผ่ดิประเภทำ ดดัแปลงแก้ไข้ ห้รอ่ทำำาควิามสูะอาดผ่ดิวิธิี ีห้รอ่ใช้สู้ารทำำาควิามสูะอาดผ่ดิประเภทำ 

การรบั้ประกันนี�ไมค่รอบ้คลมุควิามเสูยีห้ายห้รอ่ควิามสูกึเห้รอจำากการใช้ง้านปกติ รอยตัด
รอยฉีกข้าด รอยข้ดีข้ว่ินห้รอ่ถลอกห้รอ่ช้ำารุดเสูยีห้ายจำากการถกูกระแทำกห้รอ่อุบ้ติัเห้ตุ

การรบั้ประกันนี�จำะไมม่ผี่ลห้ากนำาสูนิค้าไปใช้ห้้รอ่เก็บ้นอกอาคารบ้า้นเรอ่น ห้รอ่ในบ้รเิวิณทีำ�เปยีกช้่�น

การรบั้ประกันนี�ไมค่รอบ้คลมุควิามเสูยีห้ายสูบ่้เน่�อง (consequential damages) และ
ควิามเสูยีห้ายจำากการผ่ดิสูญัญาห้รอ่ควิามเสูยีห้ายต่อบุ้คคลทีำ�สูาม (incidental damages)

เฉพื่าะลกูค้าในประเทำศสูห้รฐัอเมรกิา: มบี้างรฐัทีำ�ไมอ่นุญาตให้ม้กีารตั�งข้อ้จำำากัดห้รอ่ข้อ้ยกเวิน้การรบั้ประกันควิาม
เสูยีห้ายทีำ�เกิดแก่บุ้คคลทีำ�สูาม ห้รอ่ควิามเสูยีห้ายสูบ่้เน่�อง ข้อ้ยกเวิน้ประการนี�จำงึอาจำไมม่ผี่ลครอบ้คลมุถึงผู่ที้ำ�อยูใ่น
ในพื่่�นทีำ�นั �นๆ 

ขอ้แนะนำากีารื่ดูแ่ลรื่กัีษา
ชุ้ดเคร่�องครวัิสูแตนเลสูทัำ�งห้มดใช้กั้บ้เคร่�องล้างจำานได ้แต่ภาช้นะทีำ�เคล่อบ้สูารกันติดต้องล้างดว้ิยมอ่เท่ำานั�น 
ห้ากล้างภาช้นะทีำ�เคล่อบ้สูารกันติดดว้ิยเคร่�องล้างจำาน 

ห้า้มใช้ฝ้ีอยข้ดัห้มอ้ห้รอ่ฟองนำ�าผ่วิิห้ยาบ้ในการทำำาควิามสูะอาดเคร่�องครวัิ เพื่ราะจำะทำำาลายผ่วิิเคร่�องครวัิได ้

เม่�อใช้ห้้มอ้สูแตนเลสูต้มอาห้ารควิรใสูเ่กล่อลงไปในนำ�าเม่�อนำ�าเดอ่ดแล้วิเท่ำานั�น เพื่ราะการใสูเ่กล่อลงไปในนำ�า
อุณห้ภมูปิกติจำะทำำาให้เ้กิดคราบ้เกล่อเกาะตามภาช้นะ ซีึ�งจำะทำำาให้เ้กิดการกัดกรอ่นและเปน็สูนมิไดเ้ม่�อใช้ง้านเปน็
เวิลานาน

ก้นข้องเคร่�องครวัิจำะมลัีกษณะเวิา้ลึกเล็กนอ้ยเม่�อพื่บ้ควิามเยน็ เม่�อไดร้บั้ควิามรอ้น ก้นห้มอ้จำะข้ยายตัวิออกจำน
แบ้นเรยีบ้ ดว้ิยเห้ตนุี� จำงึควิรปล่อยภาช้นะทิำ�งไวิใ้ห้เ้ยน็ก่อนจำะล้างทำำาควิามสูะอาดเพื่่�อปล่อยให้ภ้าช้นะค่นรปูเดมิ และ
ปอ้งกันไมใ่ห้ผ้่วิิก้นภาช้นะไมเ่รยีบ้สูมำ�าเสูมอกัน ข้อ้สูำาคัญอีกประการค่อ ไมค่วิรใช้ภ้าช้นะต้มนำ�าจำนแห้ง้เพื่ราะจำะทำำาให้้
ก้นภาช้นะเสูยีรปูทำรง 

นอกจำากนี� ควิามรอ้นทีำ�มากเกินจำะทำำาให้ค้ณุสูมบ้ติัข้องสูารเคล่อบ้กันติดบ้นภาช้นะเสูยี เคร่�องครวัิช้นดิเคล่อบ้สูาร
กันติดช้ว่ิยให้ค้ณุทำอดอาห้ารโดยใช้น้ำ�ามนันอ้ยห้รอ่แทำบ้ไมต้่องใช้เ้ลย ทัำ�งทำำาควิามสูะอาดไดง่้ายข้ึ�นเพื่ราะสูารเคล่อบ้
กันติดจำะปอ้งกันไมใ่ห้อ้าห้ารไห้มติ้ดก้นภาช้นะ อยา่งไรก็ตาม ผ่วิิเคล่อบ้กันติดจำะเปน็รอยไดง่้าย จำงึควิรใช้กั้บ้
เคร่�องครวัิ อยา่งตะห้ลิวิห้รอ่ทัำพื่พื่ทีีำ�ทำำาจำากไมห้้รอ่พื่ลาสูติกข้อบ้มนเท่ำานั�น และไมแ่นะนำาให้เ้ก็บ้ภาช้นะเคล่อบ้สูาร
กันติดซีอ้นกันเพื่ราะอาจำทำำาให้เ้กิดรอยข้ดีข้ว่ินบ้นผ่วิิเคล่อบ้ได้

การทำำาควิามสูะอาดภาช้นะเคร่�องครวัิทีำ�เคล่อบ้สูารกันติด ให้ใ้ช้น้ำ�ายาทำำาควิามสูะอาดอ่อนๆ และนำ�าอุ่น ห้า้มใช้้
ฝีอยข้ดัห้มอ้ห้รอ่วิสัูดทุำำาควิามสูะอาดทีำ�อาจำทำำาให้ผ้่วิิเคล่อบ้เปน็รอยได ้และให้ล้้างภาช้นะดว้ิยมอ่ทำกุครั�ง เพื่ราะนำ�ายา
ล้างทำำาควิามสูะอาดข้องเคร่�องล้างจำานจำะทำำาให้ผ้่วิิเคล่อบ้เสูยีห้ายได้

สิทิี่ธิติาม่กีฎหม่าย
การรบั้ประกันนี�ให้สู้ทิำธีติามกฎห้มายเฉพื่าะดา้น และไมก่ระทำบ้ถึงสูทิำธีติามกฎห้มายดา้นอ่�นๆ

เรื่าพรื่อ้ม่ช่ว่ยคณุเสิม่อ
กรณุาติดต่ออิเกียตามทีำ�อยูแ่ละห้มายเลข้โทำรศัพื่ท์ำในแคตตาล็อก ห้รอ่ติดต่อผ่า่นเวิบ็้ไซีต์
www.IKEA.co.th

กระทำะทำอด IKEA 365+/อิเกีย 365+ Ø24 ซีม.
สูแตนเลสู/เคล่อบ้สูารกันติด

กระทำะทำอด IKEA 365+/อิเกีย 365+ Ø28 ซีม.
สูแตนเลสู/เคล่อบ้สูารกันติด

กระทำะยา่ง IKEA 365+/อิเกีย 365+ Ø28 ซีม.
สูแตนเลสู/อะลมูเินยีม/เคล่อบ้สูารกันติด

 ชุ้ดเคร่�องครวัิ 5 ช้ิ�น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ประกอบ้ด้วิยห้มอ้/ห้มอ้
ดา้มพื่รอ้มฝีา สูแตนเลสู/แก้วิ และกระทำะทำอด สูแตนเลสู/เคล่อบ้สูาร

    กันติด
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