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Oyun masaları
UPPSPEL, UTESPELARE  
ve FREDDE
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Evde günlük yaşam oyun masalarını 
gerçekten zorlar. UPPSPEL oyun masası, 
UTESPELARE oyun masası ve FREDDE oyun 
masası kalite ve dayanıklılığa yönelik katı 
standartlarımıza ve aynı zamanda evde 
kullanıma yönelik en yüksek standartlara 
(masalar için ANSI/BIFMA X: 5.5) uyum 
sağlayacak şekilde titiz bir şekilde test 
edilmektedir. Bu, oyun masalarında 
malzeme ve işçilik kusurlarına karşı size 3 
yıllık bir garanti sunabileceğimiz anlamına 
geliyor. UPPSPEL oyun masası, UTESPELARE 
oyun masası ve FREDDE oyun masası. Bu 
garanti, bu kılavuzda belirtilen hüküm ve 
koşullara tabidir.
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Garanti süresi ne kadar?
UPPSPEL oyun masası, UTESPELARE oyun masası ve FREDDE oyun masası için 
verilen garanti üç (3) yıl boyunca geçerlidir ve satın alım tarihi itibarıyla başlar. 
Garanti işlemlerinde faturanın aslı aranmaktadır.

Garanti kapsamında neler var?
Bu garanti yalnızca evde kullanım için geçerlidir ve UPPSPEL oyun masası, 
UTESPELARE oyun masası ve FREDDE oyun masası ürünlerindeki malzeme ve 
işçilik kusurlarını kapsar.

Bu garantiden, ürünün esas alıcısı faydalanabilir. Garanti devredilemez.

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, kendi hizmet 
operasyonları aracılığıyla 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, yedek parçalar, işçilik ve onarım çalışanlarının seyahati 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 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 yanlış şekilde saklanan, monte edilen veya kurulan, yanlış 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 banyo gibi nemli bir ortamda bırakıldığı 
durumlarda garanti geçersizdir.

Bu garanti dolaylı veya arızi hasarı kapsamaz.
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Sadece ABD’deki müşteriler için: Bazı eyaletler arızi veya dolaylı hasarların 
kapsam dışında bırakılmasına izin vermediği için bu sınırlama veya istisna sizin 
için geçerli olmayabilir.

Bakım Talimatları
İki haftalık kullanımdan sonra vidaları sıkın ve vidaların gevşemediğinden emin 
olmak için yıl boyunca birkaç kez kontrol edin. 

Tüm yüzeyler için: hafif bir deterjanla ıslatılmış bezle silerek temizleyin, 
ardından kuru bezle kurulayın.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda bize ulaşmak için:
Bulunduğunuz yerdeki IKEA mağazası ile iletişime geçin. Mağazanın adresini 
ve telefon numarasını IKEA kataloğunda ya da 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. 


