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Evdeki gündelik yaşam, mutfak eşyalarından 
beklentileri artıtır. VARDAGEN emaye çelik 
tencere, günlük kullanıma uygun dayanıklı 
olması için çok ciddi testlere tabii tutulmuştur. 
VARDAGEN tencerenin 5 yıl boyunca gerekli 
işlevi göstereceğini garanti ediyoruz. Yani, 
bakım talimatlarımıza uyulması ve standart ev 
kullanımına (günde bir kez pişirme ve yıkama) 
tabi tutulması kaydıyla tencerenin ilk alındığı 
günkü gibi işlev göstereceğini garanti ediyoruz. 
Bu işlev, malzeme ve işçilik garantisi bu dosyada 
yer verilen hüküm ve koşullara tabidir.

Bu garanti elinizdeki broşürde belirtilen 
kurallara ve şartlara bağlıdır.
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VARDAGEN kapaklı tencere 3 l,
emaye çelik 

VARDAGEN kapaklı tencere 5 l,
emaye çelik

VARDAGEN kapaklı tencere 2 l,
emaye çelik

Garanti kaç yıl geçerli?
VARDAGEN pişirme ürünleri için garanti süresi 5 (beş) yıldır ve garanti, 
satın alma tarihinden itibaren geçerlidir. Bakım talimatlarımıza 
uyulması koşuluyla VARDAGEN pişirme ürünlerimizin, Normal ev 
kullanımında (günde bir kez pişirme ve yıkama) 5 yıl geçerliliği vardır. 
Satış kanıtı olarak satış fişi veya bilgi fişinin ibrazı gereklidir.

Neler garanti kapsamında?
Garanti VARDAGEN serisindeki tüm mutfak eşyalarını işlev, malzeme 
ve işçilik açısından kapsar. Bu, normal ev kullanımında ve bakım 
talimatlarımıza uyulması kaydıyla mutfak eşyalarının 5 yıllık sürelerden 
sonra bile yeni gibi işlev görmeye devam edeceği anlamına gelir. 

Garanti kapsamı:

•  Tabanın düzgünlüğü. Bir diğer deyişle, mutfak eşyasının tabanının 
ısıyı etkin biçimde iletecek şekilde düz kalması.
•  Bu garanti tencerenizi elde yıkamanız durumunda geçerlidir.
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Garanti kapsamında olmayan ürünler:
Garanti kapsamına girmeyen ürün bulunmamaktadır.

Sorunu çözmek için IKEA ne yapacaktır?
IKEA ürünü inceleyerek tamamen kendi takdiri çerçevesinde ürünün 
garanti kapsamında olup olmadığına karar verir. 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. Ürünün garanti 
kapsamında olması halinde IKEA, ürünün özel bir harcama gerekmeden 
onarıma uygun olması durumunda onarım ve yedek parçalar için 
gereken maliyetleri karşılar. Ancak bu durum IKEA tarafından 
yetkilendirme yapılmadan uygulanan onarımlarda söz konusu değildir. 
Değiştirilen parçalar IKEA’nın mülkiyetine geçer.
Ürünün artık IKEA tarafından satılmadığı 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, uygun olmayan şekillerde ya da hor 
kullanılan 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.
Yalnızca ABD’deki müşteriler bağlamında: Bazı eyaletler arızi veya 
önemsiz hasarların sınırlı garantiye tabi olmasına veya kapsam dışında 
bırakılmasına izin vermediği için bu sınırlama veya istisna sizin için 
geçerli olmayabilir.

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 
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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.
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.
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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
Tüm emaye çelik pişirme aksesuarları sadece elde yıkanmalıdır.

Çelik tel veya aşındırıcı süngerler yüzeye zarar verebileceği için dikkatli 
kullanılmalıdır.

Mutfak eşyalarının tabanı, soğukken hafif içbükey bir hal alır ancak 
ısıtıldığında genleşerek düzleşir. Bu nedenle mutfak eşyalarını 
temizlemeye başlamadan önce soğumaya bırakmanız gerekmektedir. 
Soğuma süreci tabanın orijinal şekline geri dönmesini ve kullanıldıkça 
düzgün olmayan bir hal almasını engeller. Mutfak eşyalarının dibinin 
yanmamasına özen göstermek çok önemlidir, çünkü böyle durumlarda 
tabanları deforme olmaktadır.

Emaye çelik pişirme aksesuarları her tür ocakta ve fırında kullanıma 
uygundur.

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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