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Användarinstruktioner 
 

 
Välkommen till TEMPUR® 

 
Tack och grattis till att du valde TEMPUR®. Denna guide innehåller allt du behöver veta 
om att ta hand om och få ut det bästa av din TEMPUR®-produkt. För produktspecifik 
information, besök tempur.com 

 
Så här sköter du dina TEMPUR®-produkter 

 
Vid leverans av din säng/madrass 
Under leverans kan överdragen på större produkter såsom madrasser flytta sig från sin 
ursprungliga position. När du har packat upp din TEMPUR®-produkt, kan du räkna med 
att det tar lite tid innan TEMPUR®-materialet värms upp i omgivande lufttemperatur. 
Sedan kan du enkelt släta till överdraget till rätt plats, för hand. 

Om du har köpt en komprimerad TEMPUR® EASE madrass  
VIKTIGT: Komprimerade TEMPUR® EASE madrasser måste packas upp senast 6 månader efter 
tillverkningsdatumet. Vid ankomsten av din TEMPUR® EASE madrass, kontrollera 
produktionsdatumet på kartongen och se till att packa upp den inom den uppackningsperioden 
som krävs. 
 
Du kan använda din TEMPUR® EASE madrass direkt efter uppackning. Det kan ta upp till 72 timmar 
(3 dagar) innan din TEMPUR® EASE-madrass har återfått sin ursprungliga form och höjd. 
Madrassens täta kompression kan göra att överdraget skrynklas. Detta är normalt och kommer att 
försvinna när madrassen återhämtar sig helt. I vissa fall kan du behöva tvätta ditt överdrag för att 
ta bort vecken.  
• Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på undersidan av madrassöverdraget. 

 
 

Den nya “produktlukten” 
När du har packat upp din nya produkt, märker vissa människor av en viss lukt från sin 
nya TEMPUR®-produkt. Denna är helt ofarligt och kommer att försvinna efter en kort 
tids användning. Låt produkten luftas eller andas, helst utan något övertäckt, i ett 
välventilerat rum före och efter användning för att påskynda processen. 

 
Om TEMPUR®-materialet 
TEMPUR®-materialet är en tryckavlastande yta, konstruerad med en viskoelastisk 
öppen cellstruktur som absorberar och jämnt fördelar kroppens vikt för maximal 
komfort. De temperaturkänsliga egenskaperna gör att det mjuknar, komprimerar och 
anpassar sig till kroppens unika form och vikt vid genomsnittlig rumstemperatur för 
personlig support. TEMPUR®-skummaterialets höga densitet garanterar maximal 
dimensionsstabilitet och komfort. 
TEMPUR®-skummaterialet reagerar på kroppens termiska påverkan. Viskoelasticiteten 
i skummaterialet säkerställer att din TEMPUR® återgår till sin ursprungliga form efter 
kompression, med en viss inbyggd fördröjning. Denna fördröjning varierar med olika 
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temperaturer. Du kan förvänta dig en fastare känsla under svalare förhållanden på 18° 
C eller lägre och ju högre temperatur desto mjukare kommer din TEMPUR® att kännas. 

 
Att vänja sig vid känslan 
Om din tidigare madrass eller kudde använde mer traditionella stödmetoder som 
resår, fjädrar och/eller fiber, är det troligt att dina TEMPUR®-produkter initialt kommer
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att kännas annorlunda. De unika tryckavlastande egenskaper hos TEMPUR®-materialet 
kan ta lite tid för kroppen att anpassa sig till och vänja sig vid känslan. 

 

Inkörningsperioden 
 

TEMPUR®-MADDRASSER 
Ju mer tid du spenderar på eller i sängen: vilar, läser eller tittar på TV, desto bättre! Den 
extra rörelsen hjälper cellerna i TEMPUR®-materialet att öppna upp. När cellerna i 
materialet öppnas upp ”andas" de och svarar snabbare på vikt och temperatur, men de 
kommer alltid återgå till sin ursprungliga form. För användaren kan det kännas som att 
madrassen blir mjukare, men i själva verket blir det ingen förändring i produktens 
tryckavlastande egenskaper. 

 
Behöver inte vändas 
Framsteg inom TEMPUR®-teknologin gör att det är enkelt att underhålla och sköta en 
TEMPUR®-produkt. Varje madrassmodell är uppbyggd i flera lager och du sover på 
översidan. För att förlänga produktens livslängd kan du då och då rotera din madrass 
från huvud- till fotända. 

 
TEMPUR®-KUDDAR 

• Under de första 2-3 veckorna, kan det hjälpa till om du använder dem som 
stödkuddar under dagen, på så sätt förbättrar du stödet och tryckavlastningen 
som de är avsedda att leverera när du sover. 

• Om du har valt en kudde med lös fyllning, rekommenderar vi dig att skaka, knåda 
och "puffa” den regelbundet för att få kuddfyllningen jämnt på plats efter 
användning (avser kuddar fyllda med TEMPUR®-skummaterialgranulat). 

 
Flytt, transport, lagring och bortskaffande 
• Om inte annat anges ska TEMPUR®-produkter INTE böjas eller pressas ut ur sin 
ursprungliga form, eftersom du riskerar att skada skummaterialet och förlora alla 
egenskaper och fördelar det medför. 
• På grund av skummaterialets karaktär i TEMPUR®-produkter kan det komprimeras 
något under transport eller lagring. Detta förväntas, produkten kommer att återgå till 
sin normala storlek efter en kort tid i rumstemperatur. 
• Rulla inte ut en TEMPUR®-bäddmadrass när det är kallt, eftersom du riskerar att riva 
sönder materialet eller att det blir sprickbildning i skummaterialet. Låt TEMPUR®- 
bäddmadrasser anpassa sig till rumstemperatur innan du rullar ut dem. 
• TEMPUR®-produkter ska förvaras i sin ursprungliga form. 
Undantaget från detta är TEMPUR® Travel Pillow, som kan transporteras rullad i den 
medföljande påsen (påsen ska endast användas när du reser för att undvika 
permanent deformation av kudden). 
• TEMPUR®-madrasser måste förvaras platt, helst i originalförpackningen. (det är inte möjligt att återanvända 

förpackningar för de komprimerade TEMPUR® EASE madrasserna). 
• De komprimerade TEMPUR® EASE madrasserna får inte återkomprimeras för förvaring. 

TEMPUR®-bäddmadrasser kan förvaras antingen upprullad eller förvaras platt. 
• TEMPUR®-produkter ska förvaras i en torr miljö (maximal 65% relativ luftfuktighet). 
• För kassering och avfallshantering av din begagnade använda produkt hänvisas till 
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den lokala myndigheten i ditt land. 
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Symboler 
Följande symboler används på produkten, förpackningen eller i denna handbok. 

 
Tillverkare 

 
Tillverkningsdatum 

 
Lot-nummer 

 

 

CE-märkta som 
medicintekniska 
produkter klass 1, i 
enlighet med kraven i 
förordningen om 
medicintekniska 
produkter MDR (EU) 
2017/745 

 
Medicinteknisk 
produkt 

 
Produktens riktning är 
tryckt på madrassens 
skumkärnor 

 
Se bruksanvisningen 

 
Naturgummilatex 
förekommer som 
konstruktionsmaterial i 
produkten 

 
Undvik öppen 
låga 

 
Gräns för luftfuktighet 

 
Förvaras torrt 

 
Rekommenderad max- 
användarvikt 

 
CE-märkning 
Många TEMPUR® -produkter klassificeras som medicintekniska produkter, klass I och 
CE- märkta i enlighet med MDR (EU) 2017/745. 
Kontrollera produktetiketten placerad inuti textilöverdraget för att se om produkten du 
har köpt är CE-märkt. 

 
Den avsedda användningen av CE-märkta produkter är att förhindra eller minska risken 
för att utveckla trycksår hos vuxna. Denna effekt uppnås genom de tryckfördelande 
egenskaperna hos TEMPUR®-skummaterialet. 
De CE-märkta produkterna är avsedda för hemvård. Det är viktigt att rörelsehindrade 
användare omplaceras/ändrar position regelbundet. 

 
De CE-märkta TEMPUR®-madrasserna och bäddmadrasserna är lämpliga för vikter upp 
till 150 kg. 

 
I händelse av en allvarlig incident med produkten måste tillverkaren och behörig 
myndighet i användarens hemland informeras. 
För att rapportera en incident till tillverkaren ska du rapportera incidenten som ett 
garantiklagomål genom att följa instruktionerna i avsnittet "garanti" i denna handbok. 
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Observera ytterligare instruktioner för användning 

 

Varningar och försiktighetsåtgärder 
Följande symboler och text kommer att användas för att uppmärksamma dig på 
möjliga farliga och oönskade situationer. Observera att underlåtenhet att följa 
dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skada på produkten. 

 
 

 

 

 
VARNING 

Se upp för situationer eller metoder som kan orsaka 
dödsfall eller allvarliga personskador 

 

 

VAR 
FÖRSIKTIG 

Se upp för situationer eller metoder som kan orsaka 
måttliga eller mindre personskador 

 
VIKTIGT 

Se upp för situationer eller metoder som kan leda till 
skador på produkten eller annan egendom 

 
 

Varning: Lämna inte spädbarn, småbarn eller äldre utan uppsikt på madrassen eller 
kudden om 

de inte lätt kan vända av sig själva. 

Varning: Det är viktigt att användare med rörelsehinder omplaceras/ändrar läge 
regelbundet. 

 

Oaktsamhet orsakar brand - vi rekommenderar starkt att inte röka i sängen eller när 
du använder produkterna. 

Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor. 

Var försiktig: Använd inte dynor på TEMPUR®-madrasser eller bäddmadrasser, 
eftersom de kan minska de tryckavlastande egenskaperna. För att säkerställa optimalt 
stöd föreslår vi att du använder ett lakan direkt på madrassen. 

Var försiktig: Observera att TEMPUR®-skummaterial fungerar bäst som svar på 
användarens naturliga värme, därför rekommenderas inte en elektrisk filt och/eller 
varmvattenflaska. Värmen från en elektrisk filt kommer temporärt förskjutna 
temperaturkänsligheten i TEMPUR®-skummaterial. Men om användaren fortfarande 
skulle föredra att använda en elektrisk filt, föreslår vi att göra så med ett separat lakan 
och undvika direkt kontakt med TEMPUR®-skummaterialet. 

o VIKTIGT: Följ alltid bruksanvisning från leverantören av den elektriska filten. 
o VIKTIGT: Om din varmvattenflaska skulle utveckla en läcka som väter ner, 
fläckar eller skadar din madrass, upphävs garantin. 

VIKTIGT: 
• TEMPUR®-madrasser måste alltid placeras på ett ventilerat underlag, t.ex. fjädrar 

eller ribbor, för att förhindra att fukt ackumuleras i madrassen. 
• Använd inte en TEMPUR®-kudde med vått hår, eftersom skummaterialet 

skadas 
• Rulla inte ut en TEMPUR®-bäddmadrasser när det är kallt, eftersom du riskerar att 

riva sönder eller att det uppstår sprickor i skummaterialet. Låt TEMPUR®-



7 

 

TEMPUR® Instructions for Use and Warranty SE – September 2021 
 
 

 

bäddmadrasser anpassa sig till rumstemperatur innan du rullar ut dem. 
• Vik, böj eller pressa inte din TEMPUR®-produkt i form eftersom det finns risk för att 

skummaterialet skadas. 
• Ändra inte eller reparera din produkt - det upphäver garantin. 

 
Rengöring och underhåll 
• De flesta textilöverdrag kan tas bort och tvättas. Följ den specifika 
rengöringsanvisningen för din produkt på produktetiketten inuti textilskyddet. 
• Speciella textilöverdrag som innehåller TEMPUR®-skummaterial som inte kan tvättas 
eller kemtvättas, kan enkelt tas bort för vädring och borstning. 

 
Textilöverdrag quiltade med TEMPUR® tvättbart material:  
• Kan tvättas och torktumlas, dropptorkas på lina/plantorkas. Kontrollera produktetiketten inuti 

textilfodralet för att se om ditt fodral kan tvättas. 
• VIKTIGT: Det tvättbara TEMPUR® materialet är tungt när det är vått, följ instruktionerna nedan 

noggrant: 
Överdrag bredd (cm) kapacitet för tvättmaskin/torktumlare 

 Upp till 95 cm 6 KG 
U    Upp till 105 cm 7 KG 
U    Upp till 120 cm 8 KG 
      Över 120 cm måste tvättas hos en professionell kemtvätt 

 
• VIKTIGT: Överdrag måste vara helt torra före användning eller förvaring.. 
Tips: Väg överdraget före tvätt. Torka överdraget tills det har samma vikt som före tvätt. Då vet du 
att överdraget är helt torrt. 
 

TEMPUR® Down Luxe Pillow: 
• Ta bort skumfodralet med granulat av TEMPUR®-skum innan du tvättar 

dunfodralet. 
• Använd enzymfritt tvättmedel för dunfodralet och torktumla med ett par 

torkbollar (eller rena tennisbollar) för att undvika att dunet klumpar sig och att 
det torkar jämnt. 

• Använd inte sköljmedel till dunfodralet. 
• Dunöverdraget måste vara helt torrt före användning eller förvaring..   

• Tips: Väg dun Luxe-kuddfodralet (utan skumpåsen) innan du tvättar. Torktumla 
fodralet efter tvätt tills fodralet har samma vikt som före tvätt. Då vet du att 
dunfodralet är helt torrt. 

VIKTIGT: 
• Tvätta inte TEMPUR®-skummaterialet. 
• Undantaget från detta är TEMPUR® EasyClean-kudden som kan tvättas (följ de 

specifika rengöringsanvisningarna på produktens etikett inuti kuddens textilhölje 
• Använd inte ångrengöring eller kemtvätta TEMPUR®-skummaterialet. 

 
VIKTIGT: 

• TEMPUR®-produkterna måste ventileras regelbundet för att avlägsna fukt. 

Var försiktig: När du har tvättat textilöverdraget, se till att madrassens 
textilöverdrag byts ut/sätts tillbaka enligt riktningen som är tryckt på sidan av 
madrasskärnan. TEMPUR®-skummaterialet som ger maximal komfort och 
tryckavlastning finns bara på ovansidan av kärnan. 
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Var försiktig: När du har tvättat textilöverdraget på sittprodukter eller kuddar 

med skumlager, tänk på skumkärnans riktning när produkterna återmonteras. 
TEMPUR®-skummaterialet som ger maximal komfort och tryckavlastning finns bara på 
ovansidan av kärnan. 

 
Teknisk produktinformation 
- Vissa TEMPUR®-produkter har en halkfri beläggning på undersidan. Denna beläggning 
säkerställer att produkten inte glider när den används. 
- TEMPUR®-produkter finns i flera olika storlekar och anpassade storlekar. Produktens 
vikt beror på produktens storlek. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran. 
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- Innehållsmaterial - se produktetiketten, som sitter inuti textilöverdraget. 

Latex 
-Vissa TEMPUR®-produkter är tillverkade av skumskikt med TEMPUR®-skummaterial 
på toppen och med ett lim som innehåller latex mellan skikten. 
-Kontrollera produktetiketten inuti textilöverdraget för att se om produkten du har 
köpt innehåller latex. 
-TEMPUR®-skummaterialet och textilöverdraget innehåller inte latex. 

 
Brandsäkerhetsstandarder 

Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor. 
 

TEMPUR®-produkter Brandsäkerhet 
Madrasser, bäddmadrasser EN 597-1 (Cigarett) 

Madrasser och bäddmadrasser (versioner 
med brandskyddsmedel) 

BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarett) 
DS/EN 597-2 (Tändsticka) 
BS 5852 (Crib V) på skum 

Kuddar, kuddar och positioneringsprodukter 
(gjuten och granulatfyllning) 

EN/ISO 12952-1 (Cigarett) 

Kuddar, kuddar och positioneringsprodukter, 
gjutna (versioner med brandskyddsmedel) 

(EN/ISO 12952-1 (Cigarett) 
EN/ISO 12952-2 (Tändsticka) 
BS 5852 (Crib V) på skum 

Kuddar, dynor och positioneringsprodukter 
med granulatfyllning 
(versioner med brandskyddsmedel) 

EN/ISO 12952-1 (Cigarett) 
EN/ISO 12952-2 (Tändsticka) 
BS 5852 (source 2) på skum 

Down Luxe Pillow 
(versioner med brandskyddsmedel) 

BS 5852 (source 2) på skumsmulor 
BS 5852 (source 2) på dun 

 
Tillverkare 

 
Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denmark 
*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR - 
Sealy International, Inc 
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TEMPUR®-GARANTI 

 
Detta dokument beskriver villkoren och undantagen från TEMPUR®-garantin för nya TEMPUR®- 
produkter som säljs till konsumenter över hela världen (exklusive USA och Kanada). 

 
Vem erbjuder TEMPUR®-garantin? 

 
Tillverkaren av TEMPUR®-produkter (utom de i USA och Kanada) är Dan-Foam ApS, ett företag bildat 
i Danmark under företagsregistreringsnummer DK-24209709. Adress med säte: Holmelund 43, 
5560 Aarup, Danmark ("tillverkaren"). Dan-Foam ApS är ett dotterbolag till TEMPUR -Sealy 
International, Inc. 

 
Vad omfattas? 

 
Tillverkaren garanterar att alla nya och äkta TEMPUR® -produkter är fria från materialfel på grund 
av felaktigt utförande eller material under den tillämpliga garantiperioden (se avsnitt - Hur 
länge?) Såvida inte produkten exkluderas specifikt eller ett undantag gäller (se avsnitt - Undantag 
). 

 
TEMPUR® -garantin är giltig för produkter som köps av konsumenter var som helst i världen 
(utom USA och Kanada) från tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för personligt bruk 
och inte i samband med ett företag, en handel eller ett yrke. En lista över auktoriserade 
återförsäljare finns  på tempur.com 

 
Hur länge gäller den? 

 
TEMPUR®-garantin varar under den period som visas på eller inuti förpackningen för den relevanta 
produkten eller som anges nedan, från och med inköpsdatumet (utom när produkten är ett 
skyltexemplar- eller demonstrationsmodell, i vilket fall garantin börjar från tillverkningsdatum). 

 
Garantiperioden är vanligtvis enligt garantitabellen, men tillverkaren rekommenderar att du 
kontrollerar garantivillkoren för det land där du ursprungligen köpte din produkt, eftersom det kan 
finnas en annan garantiperiod som gäller. Besök tempur.com. 



11 

 

TEMPUR® Instructions for Use and Warranty SE – September 2021 
 
 

 

 
 
 
 

Produkt: Skumkärnor Produktgaranti Vad omfattar den? 

• Alla TEMPUR® -madrasser, om 
inte annat anges nedan 

• TEMPUR® bäddmadrasser till North 
och Promise sängsystem 

 
10 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen, eller förändringar som orsakar en 
synlig fördjupning mer än 2 cm i TEMPUR® - 
materialet. 

• TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 25, 
Deluxe 17 (med velouröverdrag), 
Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, 
Breeze 27) 

 
• TEMPUR®  Cloud (19,21,25, Breeze 

22, Breeze 27) 
 
• TEMPUR® Sensation (19,21,25, Deluxe 

22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27 
 
• TEMPUR® Topper 7 (2-side) 
 
• TEMPUR® Experience Madrass 
• TEMPUR® Relaxation Madrass 

 
 
 
 
 

 
15 år 

 

 
 
 
 
 
Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen, eller förändringar som orsakar en 
synlig fördjupning mer än 2 cm i TEMPUR® - 
materialet. 

 
• TEMPUR® Topper 5 
• TEMPUR® Futon All Seasons™ 
• TEMPUR® Futon Deluxe (7cm) 

 
5 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen, eller förändringar som orsakar en 
synlig fördjupning mer än 2 cm i TEMPUR® - 
materialet. 

• TEMPUR® Topper Deluxe 3.5 
• TEMPUR® Topper 3.5 

 
 

3 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen, eller förändringar som orsakar en 
synlig fördjupning mer än 2 cm i TEMPUR® - 
materialet. 

• TEMPUR® Futon Basic (6cm) 
• TEMPUR® Futon Simple (6cm) 

 
 

2 år 

Material defects due to faulty workmanship 
or materials, or changes which cause a visible 
indentation more than 2cm in the TEMPUR®  
material. 

• Alla gjutna TEMPUR® Kuddar, dynor, 
kildynor, och övrigt TEMPUR® Home 

 
 

3 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen, eller förändringar som orsakar en 
synlig fördjupning mer än 2 cm i TEMPUR® - 
materialet. 

• Alla TEMPUR® Kuddar fyllda med 
granulerat TEMPUR® -material: 
o Traditional Kuddar 
o Comfort Kuddar 
o Ombracio Kudde 
o Long Hug Kudde 
o Down Luxe Kudde 

 
3 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 
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• TEMPUR® Cykelsadeldyna 
• TEMPUR® Sovmask 
• TEMPUR® produkter för hemmet och 

på resan (rygg- och stödprodukter) 

 
2 år 

 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 

Produkt: Överdrag Produktgaranti Vad omfattar den? 

• Överdrag för ALLA produkter, om inget 
annat anges nedan 

• TEMPUR®  Fit Lakan & Örngott 
• TEMPUR®  Fit Madrasskydd 

 
3 år 

 

• Överdrag till TEMPUR® Futon Simple 1 år 
Material defects due to faulty workmanship 
or materials. 

• Överdrag till TEMPUR® Down Luxe 
Kudde 

3 år 
Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 

Produkt: Sängar och sängdelar  Vad omfattar den? 

• ALLA TEMPUR® sängbottnar, 
sängramar och huvudgavlar om inte 
annat anges nedan 

 

10 år 

Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 

 

• Sängmotorer till ställbara 
sängbottnar 

5 år Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 

 
• Andra artiklar till sängsystem – a 

fjärrkontroller, massage-enhet 

3 år Materialfel på grund av tillverkningsfel eller 
materialen. 

*Begränsad garanti - Om du reklamerar efter 5 år från inköpsdatum, tillhandahåller tillverkaren en 
likvärdig madrass mot en ersättning i procent av priset för ersättningsmadrassen**, se nedan 
tabell. Vissa länder erbjuder en 10-årig garanti på dessa produkter. Kontrollera med din lokala 
TEMPUR®  butik eller hemsida för detaljer. 

 
 

År 0 -5 – Betala ingenting 

År 6 - Betala 10% av aktuellt rek.pris År 11 - Betala 60% av aktuellt rek.pris 

År 7 - Betala 20% av aktuellt rek.pris År 12 - Betala 70% av aktuellt rek.pris 

År 8 - Betala 30% av aktuellt rek.pris År 13 - Betala 80% av aktuellt rek.pris 

År 9 - Betala 40% av aktuellt rek.pris År 14 - Betala 90% av aktuellt rek.pris 

År 10 - Betala 50% av aktuellt rek.pris År 15 - Betala 95% av aktuellt rek.pris 

 

**Priset för ersättningsmadrassen utgår från tillverkarens gällande rekommenderade 
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försäljningsprislista för det aktuella inköpslandet. 
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Vad kommer vi göra? 

Om ett giltigt anspråk görs i enlighet med denna TEMPUR® -garanti ska tillverkaren, efter eget val, 
erbjuda att antingen reparera den defekta produkten eller tillhandahålla en motsvarande 
ersättningsprodukt gratis. 

Tillverkaren återbetalar den rimliga leveranskostnaden för att returnera en defekt produkt för 
reparation eller utbyte så länge kravet är giltigt enligt villkoren i denna TEMPUR® -garanti 
och produkten returneras från en adress inom samma land som den auktoriserade återförsäljaren 
produkten var köpt från. Den reparerade eller utbytta produkten levereras gratis till en adress i 
samma land som den auktoriserade återförsäljaren som produkten köptes från. Under alla andra 
förhållanden är leveranskostnader i samband med reparationer eller utbyten köparens ansvar. 

I händelse av utbyte ska tillverkaren sträva efter att tillhandahålla en ersättningsprodukt från 
samma linje. Om produktlinjen har upphört eller om produkten annars inte är tillgänglig förbehåller 
sig tillverkaren dock rätten att tillhandahålla en ersättningsprodukt som enligt tillverkarens eget 
gottfinnande liknar den defekta produkten. 

TEMPUR® -garantin ger täckning från inköpsdatumet (eller tillverkningsdatumet för skyltexemplar/ 
demonstrationsprodukter) av den ursprungliga produkten. Den förnyas inte med tillhandahållandet 
av en reparerad eller ersatt produkt. Under dessa omständigheter gäller TEMPUR® -garantin under 
resten av perioden från och med det ursprungliga inköps- eller tillverkningsdatumet, i tillämpliga 
fall. 

Undantag 

TEMPUR® -garantin gäller inte om: 

• produkten har köpts i använt skick, från second hand eller från någon annan än en 
auktoriserad återförsäljare eller direkt från Tillverkaren. En lista över auktoriserade 
återförsäljare finns tillgänglig på tempur.com 

• processen för att lämna en reklamation enligt TEMPUR® -Garantin (se under rubriken 
“Hur reklamerar man enligt TEMPUR® -Garantin?“ nedan) inte har följts korrekt. 

• produkten inte har använts och/eller hanterats med rimlig försiktighet och/eller i 
överensstämmelse med instruktionerna för användning, hygien och underhåll enligt 
tempur.com 

• produkten har avsiktligt skadats eller skadats på grund av försummelse, skärsår, 
brännskador, översvämning eller annan felaktig användning av dig eller någon tredje part. 

• defekten orsakats till följd av att produkten har böjt, klämts eller utsatts för kalla 
temperaturer under en tidsperiod och orsakat materialet spricker eller permanent 
deformeras. 

• produkten har blivit våt eller blöt mot tillverkarens rekommendationer. 
• produkten är mycket fläckig, nedsmutsad och/eller på annat sätt ohygienisk. 
• produkten har ändrats eller reparerats utan tillverkarens tillstånd. 
• justerbar sängbotten har överbelastats eller missbrukats mot tillverkarens 

viktbegränsningar. 
• defekten är ett resultat av normalt slitage. 
• blixtlåset på överdraget till TEMPUR® -produkter, såvida det inte är felaktigt vid 

mottagandet  av produkten. 
• tofflor, vi erbjuder inte utökad garanti på denna artikel. 
• för madrasser (inom sortimentet av CE-märkta produkter) om defekten eller förändringen i 

produkten endast är en mindre variation eller normal förändring som inte påverkar 
produktens tryckfördelningsegenskaper. 
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Hur reklamerar man enligt TEMPUR® -garantin? 

För att reklamera enligt TEMPUR® - garanti måste du: 

• kontakta den auktoriserade återförsäljare som du ursprungligen köpte produkten från 
(“Säljaren”). Om Säljaren inte längre driver verksamhet eller inte längre är en TEMPUR®  
auktoriserad återförsäljare, vänligen kontakta Tillverkaren. 

• uppvisa den ursprungliga fakturan eller försäljningskvittot som bevis för köpet. 
• returnera produkten till säljaren eller till tillverkaren (men bara om tillverkaren har begärt 

produkten). Om tillverkaren fastställer att kravet är giltigt i enlighet med villkoren i denna 
TEMPUR® -garanti, kommer du att återbetalas rimliga leveranskostnader för att 
returnera den defekta produkten så länge som produkten har returneras från en adress i 
samma land som Säljaren. 

 

Vårt ansvar gentemot dig 

Ansvaret för tillverkaren är begränsad till kostnaden för reparation och/eller utbyte av produkten 
under TEMPUR® -garantin. Följaktligen är tillverkaren inte ansvarig för allt annat ansvar, för förlust 
eller skada som orsakats av köp, innehav, försäljning eller användning av produkterna. Tillverkaren 
utesluter eller begränsar dock inte på något sätt sitt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad 
av vårdslöshet eller bedrägeri eller bedräglig vilseledande framställning. 

Produkterna säljs endast för inhemskt och privat bruk. Tillverkaren har inget ansvar gentemot dig 
för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet. 

 
Dina juridiska rättigheter 

TEMPUR® -garantin påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag utan 
syftar till att förbättra konsumentens rättigheter där det är tillämpligt. 


