
IKEA badrum
GODMORGON badrumssystem 
och tvättställ 



Vardagslivet ställer höga krav på badrums-
möbler. Våra badrum utsätts för hårda tester 
för att uppfylla våra stränga standarder för 
kvalitet, styrka och hållbarhet. De har alltså 
testats enligt de strängaste standarderna för 
hemmabruk. 

Vi erbjuder 10 års garanti som omfattar 
material- och produktionsfel i GODMORGON 
badrumssystem och alla tvättställ . 

Garantin gäller enligt de villkor som anges i 
den här broschyren.
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GODMORGON möbelsystem

Hur länge gäller garantin?
Garantin för GODMORGON produkterna nedan gäller 
i tio (10) år från inköpsdagen.  

Vad omfattar den här garantin?
Garantin gäller enbart för hemmabruk och omfattar material- och 
produktionsfel i följande produkter: 
• GODMORGON möbler
• GODMORGON ben
• GODMORGON förvaring i set om 3, låda med fack och låda

med lock

Vad omfattas inte av den här garantin?

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador 
som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller 
inte heller om produkterna har använts för professionellt bruk (ej 
för hemmabruk), utomhus eller i korrosiv miljö. Garantin omfattar 
inte följdskador eller tillfälliga skador. 

Garantin gäller ej STORJORM spegelskåp med integrerad 
belysning. På denna produkt gäller konsumentköplagen. 
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av 
garantin. Om så är fallet kommer IKEA, via sin egen 
serviceorganisation eller en behörig servicepartner, efter egen 
bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller 
ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall 
betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och eventuella 
personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan extra 
utlägg för IKEA. Reparationer som inte har godkänts av IKEA 
ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA. Om varan inte längre säljs 
av IKEA, erbjuder IKEA lämplig ersättningsvara. Det är IKEA som 
avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

Skötselanvisningar
Möbler och spegelskåp
Rengör möblerna med en trasa fuktad med vatten och eventuellt 
lite milt icke-slipande rengöringsmedel. Eftertorka med en ren 
trasa.
Våra badrumsmöbler är särskilt anpassade för badrum. Men 
möblerna ska ändå inte utsättas för överdriven kontakt med vatten 
eller extrem hög fuktighet. Allt vatten och annat spill ska 
omgående torkas av från möblerna för att undvika att fukt tränger 
in i materialet. 
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Tvättställ 

Hur länge gäller garantin?
Garantin för tvättställ gäller i tio (10) år från 
inköpsdagen. 

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar material- och produktionsfel, och gäller endast 
för hemmabruk.

Vad omfattas inte av den här garantin? 
Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken,  
eller skador som orsakats av stötar, av en olyckshändelse 
eller av vattenburet skräp. Garantin gäller inte heller filtret 
som bör rengöras regelbundet eller bytas ut vid slitage.
Följ våra monteringsanvisningar och bruksanvisningar noggrant.

Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats eller 
installerats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, 
ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod 
eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin gäller inte heller om 
produkterna har använts för professionellt bruk (ej för 
hemmabruk), utomhus eller i en korrosiv miljö. Garantin omfattar 
inte följdskador eller tillfälliga skador.
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Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEA undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av 
garantin. Om så är fallet kommer IKEA, via sin egen serviceorga-
nisation eller en behörig servicepartner, efter egen bedömning, 
antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den 
med en likadan eller jämförbar produkt.
I dessa fall betalar IKEA för reparation, reservdelar, arbete och 
ev. personalresor, förutsatt att produkten går att reparera utan 
extra utlägg för IKEA. Reparationer som inte har godkänts av 
IKEA ersätts inte. Utbytta delar tillfaller IKEA.
Om varan inte längre säljs av IKEA, erbjuder IKEA en lämplig 
ersättningsvara. Det är IKEA som avgör vad som är en lämplig 
ersättningsvara.

Tvättställ i marmorkross
För att bibehålla den ursprungliga finishen på tvättställ i 
marmorkross ska ytan inte komma i kontakt med syror, 
ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel  
eller klorin. Skurpulver, stålull, hårda eller skarpa förmål 
kan repa ytan. 

Tvättställ i keramik
För att bibehålla den ursprungliga finishen på tvättstället ska 
ytan inte komma i kontakt med starka syror som saltsyra och 
svavelsyra samt starka baser (t.ex. kaustiksoda).



Skötselanvisningar
Tvättställ
Använd en trasa fuktad med vatten och eventuellt lite milt 
rengöringsmedel för den dagliga rengöringen.

Så här tillämpas nationella eller regionala lagar

Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du 
kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder 
eller regioner. 

Så här når du oss om du behöver hjälp
Kontakta ditt närmaste IKEA varuhus eller IKEA.se/service 
IKEA Kundservice tel. 0775-700 500
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