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Oyuncu sandalyeleri
GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE ve HUVUDSPELARE 
oyuncu sandalyesi
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Evde günlük yaşam oyuncu sandalyelerini 
gerçekten zorlar. Tüm sandalyelerimiz, 
ofis kullanımına yönelik sandalyelerin 
kalite ve güvenliğine ilişkin katı 
standartlarımızı karşılayacak şekilde titiz 
bir şekilde test edilmektedir. GRUPPSPEL 
oyuncu sandalyesi, MATCHSPEL oyuncu 
sandalyesi, UTESPELARE oyuncu sandalyesi 
ve HUVUDSPELARE oyuncu sandalyesi, 
ofis sandalyelerine yönelik ANSI/BIFMA 
X5.1 ve EN 1335 standartlarının en son 
sürümlerine göre test edilmektedir. Bu, 
oyuncu sandalyelerimizde size malzeme 
ve işçilik kusurlarına karşı 3 yıllık garanti 
verebileceğimiz anlamına geliyor. 
GRUPPSPEL oyuncu sandalyesi, MATCHSPEL 
oyuncu sandalyesi, UTESPELARE oyuncu 
sandalyesi, HUVUDSPELARE oyuncu 
sandalyesi. Bu garanti, bu kılavuzda 
belirtilen hüküm ve koşullara tabidir.
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MATCHSPEL GRUPPSPEL

UTESPELARE HUVUDSPELARE
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Garanti süresi ne kadar?
GRUPPSPEL oyuncu sandalyesi, MATCHSPEL oyuncu sandalyesi, UTESPELARE 
oyuncu sandalyesi ve HUVUDSPELARE oyuncu sandalyesi 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 evde ve ofiste kullanıma yöneliktir ve GRUPPSPEL oyuncu 
sandalyesi, MATCHSPEL oyuncu sandalyesi, UTESPELARE oyuncu sandalyesi ve 
HUVUDSPELARE oyuncu sandalyesi 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.

Garanti kapsamında neler var?
Bu garanti, sandalyenin aşağıdaki parçalarında bulunan malzeme ve işçilik 
kusurlarını kapsar:

• Yapısal iskelet 
• Hareketli parçalar

Hareketli parçalar, hareketli veya ayarlanabilir işlevleri olan bileşenlerdir. 
Garanti; tekerlekler, gaz silindiri, mekanizma, kolçak ve arkalık ayarlama 
mekanizması bileşenlerinin istenen fonksiyonlarını kapsar.

Bu garantiden, ürünün esas alıcısı faydalanabilir. Garanti devredilemez.
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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 nemli bir ortamda bırakıldığı durumlarda garanti 
geçersizdir.
Ör. banyo.

Bu garanti dolaylı veya arızi hasarı kapsamaz.

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.

Ülke, vilayet veya eyalet düzeyindeki mevzuatın gerekleri
Bu garanti kanunla tanınan haklarınıza ek olarak size belirli yasal haklar da 
tanımaktadır.

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. 


