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Evdeki gündelik yaşam, tencere ve 
tavalardan beklentileri artıtır. SENSUELL 
tencere ve tavaların, güvenlik ve dayanıklılık 
standartlarına uygunluğu ve ev kullanımı için 
gerekli standartlara sahip olduğu testlerle 
kanıtlanmıştır. Bakım talimatlarımıza uyduğunuz 
ve ev kullanımının (günde bir kez pişirme ve 
yıkama) dışına çıkmadığınız sürece, bu ürünler 
belirtilen süreler boyunca size ilk günkü gibi 
hizmet edeceklerdir.

Bu garanti elinizdeki broşürde belirtilen 
kurallara ve şartlara bağlıdır.
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Garanti kaç yıl geçerli?
SENSUELL tencere seti için sunduğumuz bu garanti, satın alınma 
tarihinden itibaren 25 (yirmi beş) yıl geçerlidir.. Satış kanıtı olarak satış 
fişi veya bilgi fişinin ibrazı gereklidir.

Neler garanti kapsamında?
Bu garanti yalnızca ev içi kullanımda geçerli olup, tüm SENSUELL 
tencere setine ilişkin malzeme ve imalat hatalarını kapsar.

Bu garanti, pişirme setlerinin taban kısmını kapsar. Pişirme setlerinin 
taban kısımlarının şeklinin ve dolayısıyla ısı iletim kalitesinin 
bozulmayacağını garanti ediyoruz.

Bu garanti, tencere setinizi elde yıkadığınız takdirde geçerlidir. 
Paslanmaz çelik yemek pişirme setleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Neler garanti kapsamında değil?
Bu garanti, işlevi ciddi ölçüde etkilemediği takirde görünüm 
değişikliğini kapsamaz.
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SENSUELL kapaklı tencere 5,5 l,
paslanmaz çelik

SENSUELL tava 28 cm,
paslanmaz çelik

SENSUELL kapaklı tencere 4 l,
paslanmaz çelik

SENSUELL tava 24 cm,
paslanmaz çelik

SENSUELL sote tenceresi 3 l,
paslanmaz çelik

SENSUELL kapaklı sos tenceresi 2.4 l,
paslanmaz çelik
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Garanti kapsamı:
Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve ürünlerimizde hata ortaya 
çıkması halinde yasal garanti yanında, ilgili ürünlere göre değişen, ilave 
IKEA garantisi hizmeti sunuyoruz. IKEA garantisi, IKEA mağazalarından 
satın almış olduğunuz üründe, garanti süresi kapsamında ve garanti 
garanti şartlarına uygun davranmak koşuluyla, malzeme veya üretim 
hataları belirlendiği takdirde devreye girer. Bu durumda, herhangi bir 
ek ödeme yapmanıza gerek kalmadan ürününüz tamir edilir, yenisi 
ile değiştirilir ya da ürünün ücretinin hatalı kısmı  IKEA mağazalarında 
alışveriş yapmanız amacıyla iade kart olaak size geri verilir.

Genel koşullar 
IKEA garanti şartları ve verilen ek garantiler T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğünce belirlenen garanti şartlarına ilave olarak sunulmuş olup, 
hiçbir şekilde yasalardan doğan tüketici haklarını etkilemez. Garanti 
belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne 
başvurulabilir. Garanti koşularından yararlanmak için dikkat edilecek 
kurallar:

1)  IKEA, ürünlerin normal kullanım şartlarında, zaman içerisinde doğal 
olarak yıpranacağını dikkate alarak bu garantiyi verir. Garantinin geçerli 
olması için ürünün montaj kılavuzuna uygun şekilde monte edilmesi 
gerekmektedir.
2)  Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan koşullara aykırı ve olağan 
dışı kullanılmasından, doğal yıpranmalar ve kullanım hatalarından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
3)  Garanti süresi satış belgesi üzerindeki malın teslim tarihinden 
itibaren geçerlidir. Garanti belgesi, satış fişi veya bilgi fişinin arkasında 
yer almaktadır. Ürünün garanti kapsamında tamir edilmesi için garanti 
belgesi orjinalinin mutlaka ilgili mağaza veya servis istasyonuna ibrazı 
gerekmektedir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturaların ve 
garanti belgelerinin kopyaları veya fotokopileri garanti belgesi yerine 
geçmez.
4)  Garanti koşulları kapsamında değişim yapılacak ürünün halen IKEA 
ürün gamında yer almaması durumunda, IKEA mağazasının tespit 
edeceği muadil bir ürün ile değiştirme yapılır.
5)  IKEA, mağazalarında satılan ürünlerin tamamını veya bir bölümünü 
piyasadan kaldırma ve/veya tekrar piyasaya sürme hakkını saklı tutar.



7

6)  Fırsat köşesi, üzerinde çizik, hasar, yüzeysel hasar bulunan, teşhir 
ürün vb. ayıplı veya kullanılmış ürün kategorisine giren ürünlerin 
perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığı bölümdür. Bu 
bölümden satın alınan ürünler, garanti ve şirket iade prosedürleri 
kapsamı dışındadır.
7)  IKEA Müşteri Hizmetlerine yazılı ya da şahsi başvuru yaparak 
garantiden yararlanabilirsiniz.
8)  Garanti koşulları ilgili kanun, yönetmelik ve ekonomik ömre göre 
belirlenmiştir. Garantiden yararlanabilmek için tek yapmanız gereken; 
satış fişi veya bilgi fişi arkasında yer alan garanti belgesinin orjinalini 
saklamak, ürün bakım önerilerine dikkat etmek ve satın aldığınız 
ürünleri denetlememize izin vermenizdir.

Bakım talimatları
Paslanmaz çelik tüm tencere ve tavalar bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

Ovma teli veya ovma süngeri gibi ürünler, tencere ve tavaların 
yüzeyine zarar verebileceği için asla kullanılmamalıdır.

Paslanmaz çelik tencerede yemek yaparken, tuz mutlaka su 
kaynadıktan sonra eklenmelidir. Soğuk suya tuz eklemek tencerenin 
dibinde tuz lekesine sebep olur ve bu da zamanla paslanma yapar.

Soğuk tencerenin/tavanın tabanı hafifçe içbükeydir; tencere/tava 
ısınınca taban düzelir. Bu sebeple, tencere/tava mutlaka soğuduktan 
sonra temizlenmelidir. Soğuyan tencere/tava şeklini geri kazanır ve 
zamanla tabanın eğrilmesi önlenir. Ayrıca tencereleri/tavaları asla 
kuru olarak ateşte unutmamak gerekir, çünkü bu durum da, yine 
tabanın eğrilmesine sebep olur.

Yerel kanunların geçerliliği:
Bu garanti, sahip olduğunuz yerel haklara ek olarak size özel bir takım 
haklar verir.

Servis gerektiğinde bize nasıl ulaşacaksınız:
Size en yakın IKEA mağazasına başvurun. Adres ve telefon bilgilerine 
www.IKEA.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SATIŞ FİŞİNİ SAKLAYIN!
Garantiden yararlanabilmek için tek yapmanız 
gereken; satış fişi veya bilgi fişi arkasında yer 
alan garanti belgesinin orijinalini saklamak, ürün 
bakım önerilerine dikkat etmek ve satın aldığınız 
ürünleri denetlememize izin vermenizdir.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda veya üründen 
memnun kalmadığınızda hemen www.IKEA.com.tr 
adresinden IKEA ile temasa geçin. 
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