
Installationsbetingelser for 
badeværelsesinstallation pr. 03/07 2018  
 

1. Generelle betingelser  
 

Du skal kontrollere, at datoen på den ønskede badeværelsesinstallation, er korrekt. Det 

angivne tidsrum er opstart af servicen og viser ikke hvor længe servicen vil tage at udføre. 

Denne Installationsordre er udarbejdet af IKEA og udføres af IKEAs samarbejdspartner. Prisen 

er inkl. afdækning, kørsel til brofaste øer og bortskaffelse af emballage, dog kan eventuel 

parkeringsafgift blive opkrævet separat af IKEAs samarbejdspartner.  

Det er vigtigt at du er hjemme i forbindelse af opstart af installation, da du skal aftale med 

montøren hvor elementerne skal monteres.  

Det er dit ansvar at kontrollere at alle produkterne er tilstede ved opstart af installationen og 

sikre, at alle idéer kan fungere og gennemføres i praksis. Leveringen skal gennemgås for 

mangler og skader og meddeles IKEA minimum 3 hverdage før dato for installationen.  

 

Forudsætninger:  

Installationsservicen forudsætter, at montørerne har et tilgængeligt rum ved siden af 

badeværelset, hvor skabe og øvrige dele kan opbevares og samles forud for installation i 

badeværelset.  

Det er en forudsætning, at alle vægge og gulve er egnede, forberedt til installation, og rummet 

er ryddet. EL- og vandtilslutning skal være placeret korrekt og lovligt.  

 

Montage af vask og blandingsbatteri:  

Prisen omfatter montage af vask og blandingsbatteri inkl. tilslutning til lovlig installation.  

Det forudsættes, at der er lovlig stophane og at afløb samt vandinstallation bruges som de er.  

Det forudsættes at vandinstallation/vandudtaget er af 3/8” tilslutning.  

Det forudsættes at afstand mellem vandinstallation/vandudtaget og blandingsbatteriets 

placering er max 30 cm.  

 

Montering af Badeværelses møbler med lys omfatter:  

Montering af Badeværelses møbler med lys er ekskl. tilslutning af EL.  
 

2. Badeværelsesinstallationsservice omfatter  
 

Badeværelse installationsservice omfatter komplet samling og montering af IKEA badeværelses 

elementer, montering af fronter, inventar, skuffer, ben og greb. Arbejdet udføres inklusiv 

fugning.  

 

Annullering af Badeværelses installationsservice:  

Hvis du vælger at annullere din Badeværelses installationsservice, skal du senest 2 hverdage 

før den planlagte dato for installationen, kontakte IKEA.  

Vælger du at annullere din Badeværelses installationsservice, tilbagebetaler IKEA det beløb, 

som du har betalt for Badeværelses installationsservicen. Annulleringen skal dog ske senest 2 

hverdage før den planlagte dato for installation, for at tilbagebetaling af beløbet kan ske.  

Hvis annullering sker senere end 2 hverdage før den planlagte dato for installation, er IKEA 

Servicepartner berettiget til, at pålægge dig et annulleringsgebyr på 500 kr. for tabt 

arbejdsfortjeneste.  

 

 
 

 



3. Tillægsservices  
Du har mulighed for at tilkøbe nedenstående Tillægsservices:  

 

3.1 Opsætning af inventar/udstyr:  

Denne service indeholder: Opsætning af og inventar/udstyr. (kroge, toiletrulleholder, spejl, 

forhæng osv.)  

 

3.2 Opmåling inden planlægning 

Når du bestiller opmålingsservice kommer der en professionel opmåler hjem til dig og laver en 

detaljeret oversigt over rummet.  

 

Annullering af Opmåling:  

Hvis du vælger at annullere bestilt opmåling skal du senest 2 hverdage før den planlagte dato 

for opmålingen, kontakte IKEA.  

Vælger du at annullere opmålingen, tilbagebetaler IKEA det beløb, som du har betalt for 

denne. Annulleringen skal dog ske senest 2 hverdage før den planlagte opmåling, for at 

tilbagebetaling af beløbet kan ske.  

Hvis annullering sker senere end 2 hverdage før den planlagte dato for opmåling, bliver 

beløbet ikke refunderet.  

 

4. Betaling til IKEA Servicepartner  
 

Betaling for hele installationen foregår til IKEA Servicepartner.  

Beløbet fremgår af ordren fra IKEA.  

Installationsprisen omfatter kun de varer der på forhånd er bestilt/betalt fra IKEA. Hvis der 

sker ændringer i ordren, beregnes der en ny installationspris af IKEA.  

 

5. Skader og mangler  
 

Du skal gennemgå din ordre ved modtagelse. Hvis en vare er beskadiget eller lider af mangler, 

beder vi dig kontakte IKEA, senest 3 hverdage før dato for installationen. Du skal have 

ordrenummer, kvittering eller fragtbrev parat ved henvendelse.  

 

 

IKEA Kundesupport 

Telefon: 70 15 09 09  
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