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Kursi kerja
MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
ALEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, TROLLBERGET, 
dan FJÄLLBERGET
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Kehidupan sehari-hari di rumah dan kantor 
memberikan tuntutan tinggi pada kursi kantor. 
Kursi kerja ini telah diuji sesuai dengan standar 
tinggi untuk penggunaan di kantor (EN 1335, 
ANSI / BIFMA X5.1 untuk kursi kantor EN16139, 
ANSI / BIFMA X5.1 untuk kursi konferensi) dan 
memenuhi standar ketat dalam kualitas dan 
keamanan. Itu sebabnya, kami menawarkan 
garansi 10 tahun terhadap cacat bahan dan 
pengerjaan pada bagian yang bergerak dan 
rangka. Garansi ini tunduk pada syarat dan 
ketentuan yang tercantum dalam brosur ini.
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Berapa lama garansi ini berlaku?
Garansi tetap berlaku selama sepuluh (10) tahun dan berlaku sejak tanggal 
pembelian. Tanda terima pembelian asli diperlukan sebagai bukti pembelian.

Apa saja yang ditanggung dalam garansi ini?
Jaminan ini mencakup cacat bahan dan pengerjaan pada bagian-bagian kursi kerja 
berikut:

• Struktur kerangka
• Bagian yang bergerak

Komponen bergerak adalah komponen dengan fungsi bergerak atau fungsi 
yang dapat disesuaikan. Garansi ini mencakup fungsi yang dimaksudkan untuk 
komponen roda, silinder gas, mekanisme, mekanisme pengaturan sandaran 
tangan dan punggung.

Apa yang akan IKEA lakukan untuk memperbaiki
masalah ini?
IKEA akan memeriksa produk dan memutuskan, atas kebijakannya sendiri, jika itu 
dijamin oleh garansi ini. Jika dianggap tercakup, IKEA melalui operasi layanannya 
sendiri, lalu, atas kebijakannya sendiri, memperbaiki produk yang cacat atau 
menggantinya dengan produk yang sama atau yang sebanding. Jika dijamin oleh 
garansi ini, IKEA akan membayar biaya perbaikan, suku cadang, tenaga kerja dan 
perjalanan untuk staf perbaikan, asalkan produk tersebut dapat diperbaiki tanpa 
pengeluaran khusus. Ini tidak berlaku untuk pekerjaan perbaikan apa pun yang 
tidak diizinkan oleh IKEA. Bagian yang diganti menjadi milik IKEA.

Jika barang tidak lagi dijual oleh IKEA, IKEA akan memberikan penggantian 
yang sesuai. IKEA-lah yang menentukan, atas kebijakannya sendiri, apa yang 
merupakan pengganti yang tepat.

Apa saja yang ditanggung dalam garansi ini?
Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang disimpan atau dirakit dengan salah, 
digunakan secara tidak tepat, disalahgunakan, diubah, atau dibersihkan dengan 
metode pembersihan salah atau produk pembersih yang salah. 
Garansi ini tidak mencakup keausan, robekan atau goresan normal, 
atau kerusakan yang disebabkan oleh benturan atau kecelakaan.

Garansi ini tidak berlaku jika kursi kerja telah ditempatkan di luar ruangan atau di 
lingkungan yang lembap misalnya kamar mandi.
Garansi ini tidak mencakup kerusakan konsekuensial atau insidental.
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Bagaimana hukum negara dan propinsi berlaku
Garansi ini memberi Anda hak hukum khusus, dan merupakan tambahan  
dari hak hukum Anda.

Bagaimana menghubungi kami jika Anda membutuhkan layanan
Hubungi toko IKEA Anda. Anda akan menemukan alamat dan nomor telepon  
di katalog IKEA atau di www.IKEA.co.id.



SIMPAN STRUK 
PEMBELIAN ANDA
Ini merupakan bukti pembelian Anda
dan dibutuhkan agar garansi berlaku. 

Jika terjadi sesuatu, atau Anda tidak puas,  
hubungi IKEA di www.IKEA.co.id
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