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Τιμοκατάλογος υπηρεσίας μεταφοράς

• Οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τα κιλά και τον Τ.Κ. της περιοχής σας ανεξαρτήτως ορόφου. 
• Σε περιοχές που δεν εκτελεί δρομολόγιο η μεταφορική εταιρεία, μπορούμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα ΙΚΕΑ σε πρακτορείο της επιλογής σας.
  Η χρέωση θα υπολογιστεί με βάση την Ζώνη που έχει έδρα το πρακτορείο. Το υπόλοιπο μεταφορικό κόστος μέχρι τον τελικό προορισμό 
  ορίζεται από το πρακτορείο.
• Προϊόντα από το τμήμα ευκαιριών μεταφέρονται με ευθύνη του πελάτη αποσυναρμολογημένα.
• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη/τιμολόγιο).
• Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
• Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στο χώρος παράδοσης όπως πχ έλλειψη ανελκυστήρα, 
  αδυναμία προσέγγισης φορτηγού, κ.ά.
• Τα προϊόντα ΙΚΕΑ μεταφέρονται μόνο στην αρχική τους συσκευασία.
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Μεταφορά
κουζίνας

στη Ζώνη 1
54,95€

Ζώνη 1

5 εργάσιμων
ημερών

3,35€

6,95€

15,95€

25,95€

44,95€

54,95€

54,95€

+0,30€/κιλό

Ζώνη 2

7 εργάσιμων
ημερών

4,85€

7,95€

26,95€

46,95€

65,95€

75,95€

75,95€

+0,40€/κιλό

Ζώνη 3

7 εργάσιμων
ημερών

5,85€

8,95€

36,95€

66,95€

85,95€

95,95€

95,95€

+0,50€/κιλό

Ζώνες

Παράδοση
εντός

0 - 15 κιλά

15,01 - 35 κιλά

35,01 - 65 κιλά

65,01 - 100 κιλά

100,01 - 200 κιλά

200,01 - 400 κιλά 

>400,01 κιλά



Υπηρεσία μεταφοράς
Γιατί μερικές φορές οι ιδέες σας είναι μεγαλύτερες 
από το αυτοκίνητό σας.Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας
καταστήματος

Δευτ. - Παρ. 10:00 - 21:00

Σάββατο   10:00 - 20:00

Κυριακή   11:00 - 20:00
Ενημερωθείτε για τις επίσημες αργίες και
τις Κυριακές που είμαστε ανοιχτά στο πεδίο
«Καταστήματα» στο www.IKEA.gr 
ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών IKEA: 
801 11 22 722 (για κλήσεις από σταθερό)

210 35 43 403 (για διεθνείς ή κλήσεις 
από κινητό) 

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μεταφορικής:
210 5593079
ccdelikea@delatolas.com

Η χρέωση γίνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή 
πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.


