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Evdeki gündelik yaşam, tencere ve tavalardan 
beklentiyi artırır. TROVÄRDIG yapışmaz 
kaplamalı tavanın, 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?
Yapışmaz yüzeyli TROVÄRDIG tavalar için sunduğumuz garanti aşağıda 
belirtilen ürün aileleri için, satın alınma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl 
geçerlidir. Satış kanıtı satış fişi veya bilgi fişinin ibrazı gereklidir.

Neler garanti kapsamında?
Bu garanti tüm TROVÄRDIG tavaların işlev, malzeme ve imalatını 
kapsar. Yani ev kullanımında ve bakım talimatlarına uyulması 
durumunda bu tencerenin 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi iş göreceği 
garanti edilir. Günlük ev kullanımı; ürünün günde bir kez yemek 
pişirmek için kullanılması ve yıkanması olarak tanımlanır.

Bu garantinin kapsadıkları:

Tabanın sağlamlığı. Diğer bir deyişle, tavanın tabanı ısıyı etkin biçimde 
iletecek şekilde düz kalmaya devam eder.

Yapışmaz yüzeyli ürünlerdeki yapışmazlık özelliği. Diğer bir deyişle, 
TROVÄRDIG yapışmaz yüzeyli tavalar en az 5 yıl boyunca kolay 
temizlenir ve yemek pişirmek için asgari miktarda yağ ile kullanılabilir.

 

TROVÄRDIG tava, çap: 28 cm, 
alüminyum/yapışmaz kaplama

TROVÄRDIG tava, çap: 24 cm, 
alüminyum/yapışmaz kaplama

TROVÄRDIG tava, çap: 20 cm, 
alüminyum/yapışmaz kaplama
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Garanti kapsamında olmayan ürünler ve parçalar:
Bu garanti, montaj kılavuzuna uygun montajlanmamış, ev dışı 
kullanılmış, tahrip edilmiş, ürüne ait olmayan parçalar monte edilmiş 
veya ürüne ait parçalar çıkartılmış veya uygun olmayan temizlik 
yöntemleri ile temizlenmiş, kasten zarar verilmiş ya da ürün taşınırken 
zarar görmüş ürünleri kapsamaz.
Bu garanti dışarıda ya da rutubetli ortamda bekletilmiş ürünleri 
kapsamaz. Bu garanti bilerek veya kazara yapılmış hasarları kapsamaz.

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.
6)  Fırsat köşesi, üzerinde çizik, hasar, yüzeysel hasar bulunan, teşhir 
ürün vb. ayıplı veya kullanılmış ürün kategorisine giren ürünlerin 
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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
İç yüzeyi yapışmaz kaplamalı ürünler mutlaka elde yıkanmalıdır. 
bulaşık makinesinde yıkanan tavanın yüzeyindeki yapışmaz yapışmaz 
kaplama bulaşık makinesi deterjanından zarar görebilir.

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 eğrilmesine sebep olur. Ayrıca tencereleri/tavaları 
asla kuru olarak ateşte unutmamak gerekir. Çünkü bu durum da, yine 
tabanın eğrilmesine sebep olur. Tencerenin/tavanın yüzeyi yapışmaz 
kaplamalı ise, aşırı ısınma bu kaplamanın zarar görmesine neden olur. 
Tencerenin/tavanın iç yüzeyi yapışmaz kaplamalı ise, yağsız veya çok 
az yağla yemek pişirebilirsiniz. Ayrıca yemek dibini tutup yanmadığı 
için bu ürünleri yıkayıp temizlemek çok kolaydır. Ancak bu kaplama 
çizilmelere karşı çok hassastır. Tahta veya plastik, keskin ucu olmayan 
kaşıklar vs. ile kullanmanız gerekir. Yapışmaz tava ve tencereleri iç içe 
koyup saklamamanızı tavsiye ederiz. Çünkü böyle saklamak tava ve 
tencerelerin iç yüzeylerinde çizikler oluşmasına sebebiyet verebilir.

Yapışmaz yüzeyli tavaları temizlerken yumuşak bir deterjan ve ılık 
su kullanın. Kaplamayı çizebileceği için ovma teli ve benzeri gereçler 
kullanmayın. Bu ürünleri mutlaka elde yıkayın, çünkü bulaşık makinesi 
deterjanı yüzeye zarar verebilir.
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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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