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PAX/KOMPLEMENT
lemari pakaian dan
pengatur interior
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Kehidupan sehari-hari di rumah 
memberikan tuntutan yang tinggi pada 
lemari pakaian. 
Lemari PAX/KOMPLEMENT dan pengatur 
interior telah melalui tes yang ketat 
untuk memenuhi standar ketat kami 
dalam kualitas, kekuatan dan daya 
tahan. Lemari PAX/KOMPLEMENT 
serta pengatur interior telah diuji di 
bawah standar tertinggi dalam aplikasi 
domestik. Itu artinya kami dapat 
menawarkan jaminan 10 tahun yang 
mencakup lemari PAX/KOMPLEMENT dan 
pengatur interior yang ditandai dengan 
logo, terhadap cacat pada bahan dan 
pengerjaan. Garansi ini tunduk pada 
syarat dan ketentuan yang tercantum 
dalam folder ini.
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Berapa lama garansi ini berlaku?
Garansi untuk lemari PAX/KOMPLEMENT dan pengatur interior 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?
Garansi ini berlaku untuk penggunaan domestik hanya untuk penyimpanan 
pakaian dan sepatu dan mencakup cacat bahan dan pengerjaan dalam komponen 
lemari pakaian PAX/KOMPLEMENT dan pengatur interior berikut:
• Rangka
• Pintu berengsel dan engsel
• Penyekat untuk rangka dan sisipan rak untuk rangka.
• Pintu geser dan mekanisme pintu geser
• KOMPLEMENT pengatur interior

Produk dan bagian yang tidak ditanggung dalam garansi ini
Sisipan KOMPLEMENT untuk perhiasan, sisipan KOMPLEMENT dengan 4 
kompartemen, sisipan KOMPLEMENT dengan kompartemen, penyekat 
KOMPLEMENT untuk baki tarik, kotak KOMPLEMENT, alas laci KOMPLEMENT dan 
cermin tarik KOMPLEMENT dengan kait.

Apa yang akan dilakukan IKEA untuk mengatasi hal 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.
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Apa saja yang tidak ditanggung dalam garansi ini?
Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang telah disimpan atau dirakit secara 
salah, digunakan secara tidak tepat, disalahgunakan, diubah, atau dibersihkan 
dengan metode pembersihan yang salah atau produk pembersihan yang salah.

Garansi ini tidak menanggung kerusakan akibat penggunaan sehari-hari, 
terpotong atau tergores, kerusakan akibat terbentur atau kecelakaan.
Garansi ini tidak berlaku jika produk telah ditempatkan di luar ruang atau di 
tempat lembab.

Garansi ini tidak menanggung kerusakan konsekuensial atau insidental.

Hanya untuk pelanggan di AS: Beberapa negara bagian tidak mengizinkan 
pembatasan atau pengecualian kerusakan insidental atau konsekuensial, jadi 
pembatasan atau pengecualian ini mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Petunjuk perawatan
Rakit sesuai dengan instruksi perakitan dan kencangkan rangka lemari dengan 
menempelkannya ke dinding. Ingat bahan dinding yang berbeda memerlukan 
berbagai jenis alat kelengkapan dinding. Jika Anda tidak yakin, hubungi spesialis 
perangkat keras lokal Anda.

Bersihkan menggunakan lap basah dengan air sabun ringan. Lalu bersihkan 
dengan lap kering.
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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.
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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.


