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VARDAGEN
Döküm demir 
pişirme ürünleri
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Günlük yaşamın gereklilikleri pişirme 
ürünlerinden beklentimizi de arttırır. 
VARDAGEN döküm demir mutfak 
ürünleri gündelik kullanıma dayanıklılığı 
sağlamak için çok ciddi testlere tabi 
tutulmuştur. VARDAGEN döküm demir 
pişirme ürünlerinde 25 yıl garanti 
veriyoruz. Bakım talimatlarımıza uyulması 
ve normal ev kullanımına (günde bir 
kez pişirme ve yıkama) tabi tutulmaları 
kaydıyla ilk alındıkları günkü özelliklerini 
koruyacaklarını garanti ediyoruz. İşlev, 
malzeme ve işçilik konularındaki bu garanti, 
bu garanti broşüründe yer alan şartlara 
tabidir.
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Garanti süresi ne kadar?
VARDAGEN döküm demir pişirme ürünleri için garanti süresi yirmi beş (25) 
yıldır ve garanti, satın alma tarihinden itibaren geçerlidir. Bakım talimatlarımıza 
uyulması koşuluyla VARDAGEN pişirme ürünlerimizin, normal ev kullanımında 
(günde bir kez pişirme ve yıkama) 25 yıl dayanacağını garanti ediyoruz.

Garanti işlemlerinde faturanın aslı gerekmektedir.
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Neler garanti kapsamında?
Garanti, VARDAGEN döküm demir serisindeki tüm pişirme ürünlerini fonksiyon, 
malzeme ve işçilik açısından kapsar. Yani günlük ev kullanımında ve bakım 
talimatlarına uyulması durumunda pişirme ürünlerinin 25 yıl sonra bile ilk 
günkü özelliklerini koruyacağını garanti ediyoruz. Normal kullanım, ürünün 
pişirme amacıyla kullanılması ve günde bir kez pişirme ve yıkanma yapılması 
şeklinde tanımlanabilir.

Garanti kapsamı:
• Tabanın düzgünlüğü. Bir diğer deyişle, mutfak eşyasının tabanının ısıyı etkin 

biçimde iletecek biçimde düz kalması.
• Bu garanti ürününüzü yalnızca elle yıkadığınız takdirde geçerlidir. 
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VARDAGEN kapaklı güveç tenceresi 5 l,
döküm demir 

VARDAGEN kapaklı güveç tenceresi 7 l, 
döküm demir

VARDAGEN kapaklı tencere 5 l, 
döküm demir

VARDAGEN kapaklı tencere 3 l, 
döküm demir

VARDAGEN kızartma tavası 28 cm, 
döküm demir

VARDAGEN gözleme/krep tavası 28 cm, 
döküm demir

VARDAGEN kızartma tavası 32 cm, 
döküm demir 

VARDAGEN ızgara tavası 28×28 cm, 
döküm demir
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Garanti kapsamı dışındaki ürünler
Garanti kapsamı dışında ürün bulunmamaktadır.

Sorunu çözmek için IKEA ne yapacaktır?
IKEA ürünü inceleyerek tamamen kendi takdiri çerçevesinde garanti 
kapsamında olup olmadığına karar verecektir. Garanti kapsamında olduğuna 
karar verilmesi durumunda IKEA, yine kendi takdiri çerçevesinde kusurlu ürünü 
tamir etmek veya aynı ya da muadil bir ürünle değiştirmek yönünde tercih 
kullanır. IKEA ürünün garanti kapsamında olması halinde ve ürünün özel bir 
harcama gerekmeden onarıma uygun olması durumunda onarım ve yedek 
parçalar için gereken maliyetleri karşılar. Ancak bu durum IKEA tarafından 
yetkilendirilme yapılmadan uygulanan onarımlarda söz konusu değildir. 
Değiştirilen parçalar IKEA’nın mülkiyetine geçer.

Ürünün artık IKEA tarafından satılmıyor olduğu durumlarda IKEA uygun bir 
başka ürün verir. Yerine sağlanacak ürünün ne olduğuna karar verecek olan tek 
kurum IKEA’dır.

Neler garanti kapsamında değil?
Bu garanti, mutfak eşyalarının görünümünde meydana gelen ancak ürünün 
işlevi üzerinde ciddi bir etkisi olmayan değişimleri kapsamaz.

Bu garanti yanlış şekilde saklanan, kullanılan, istismara veya hatalı kullanıma 
maruz kalan, değişikliğe tabi tutulan ya da yanlış temizleme yöntemleri veya 
temizleme ürünleri kullanılarak temizlenen ürünler için geçerli değildir.

Normal yıpranma, kesik veya çizikler ya da çarpmalar ya da kazalar sonucu 
meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değildir.

Ürünün dış mekanda ya da nemli bir ortamda bırakıldığı durumlarda garanti 
geçersizdir.

Garanti dolaylı veya arızi hasarları kapsamaz.
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Bakım Talimatları
Tüm döküm demir pişirme ürünleri sadece elde yıkanmalıdır.

Döküm demir tencere/tava ilk kullanımından önce hazırlanmalıdır. Döküm 
demir bir tencereyi veya tavayı hazırlamak için tüm yüzeylere biraz yağ sürün. 
Ardından tencereyi/tavayı fırında veya bir ocakta maksimum 150°C (300°F) 
sıcaklıkta en az bir saat bekletin. Tenzere/tava ilk kullanımdan önce üç kez 
bu şekilde işleme tabi tutulduktan sonra, arada sırada bu işlemi tekrarlamak 
gerekir. Korozyon veya yiyecek lekeleri oluşursa ya da yiyecek yanar ve 
yapışırsa tencere/tava bulaşık teli veya aşındırıcı bir sünger ile temizlenebilir ve 
ardından tekrar hazırlanması gerekir.

Pişirme ürünlerini kullandıktan sonra su ve fırçayla elde temizleyin. Tencereyi/
tavayı henüz ılıkken yıkamak temizlenmesini kolaylaştırır. Temizledikten sonra 
dikkatle kurulayın.

Döküm demir pişirme ürünleri her tür ocakta ve fırında kullanıma uygundur.

Ürünü, büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Örneğin dolaptan alıp 
doğrudan ocağa koymayın.

Yerel kanunların geçerliliği:
Bu garanti kanunla tanınan haklarınıza ek olarak size belirli yasal haklar da 
tanımaktadır.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda bize ulaşmak için:
Size en yakın IKEA mağazasına başvurun. Mağazanın adresini ve telefon 
numarasını www.IKEA.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
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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. 


