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CONDICIONS GENERALS DE COMPRA ONLINE 
 
Aquest document conjuntament amb tots els documents annexos regula les condicions que regeixen l'ús 
del lloc web www.ikea.com/es/ca/ i la compra de productes a través d'aquest lloc. 
 
Quan un client fa una comanda accepta aquestes condicions generals, així com les condicions 
d’ús, la política de privacitat i la política de galetes: 
 
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/politica-privacidad/  
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/politica-cookies/ 
 
IKEA podrà modificar aquestes condicions generals, així com també les condicions d’ús, 
privacitat i galetes. 
 
Recomanem al client que llegeixi aquestes condicions a l'hora de fer la comanda, perquè s'aplicaran les 
que estiguin disponibles en aquest lloc web en cada moment, i caldrà acceptar-les sempre com a pas previ 
i indispensable per a la contractació. 
 
El client podrà fer la comanda en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web: castellà, català, 
gallec, anglès i eusquera. 
 
1. LES NOSTRES DADES 
 
Aquest lloc web està operat per: 
 
IKEA IBÉRICA, SA, CIF A28812618 
Amb domicili a l’avinguda Matapiñonera, 9, CP 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 1251, Secció 8a, Foli 102, Full 23549  
Telèfon 900 400 922 
Correu electrònic ikeaparati@ikea.com. D’ara endavant “IKEA”. 
 
2. INFORMACIÓ I MANIFESTACIONS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ 
 
Abans de la contractació i durant el procés de compra el client pot accedir, arxivar i imprimir aquestes 
condicions generals de contractació per consultar-les. 
 
Tota la informació i les dades personals que envia el client mentre utilitza aquest web s'administren 
d'acord amb la política de privacitat d'IKEA, segons l'administració de dades que s'especifica en aquestes 
condicions de compra i de conformitat amb les opcions que hagi marcat el client en acceptar les condicions 
de compra. El client declara que tota la informació i les dades que facilita a IKEA són completes i 
corresponen a la realitat. Si el client no facilita tota la informació necessària, no es podrà cursar la seva 
comanda. 
 
El client es compromet a no fer cap comanda falsa o fraudulenta i, en aquestes circumstàncies, IKEA es 
reserva el dret de cancel·lar la comanda i emprendre les accions oportunes. 
El client declara que té més de 18 anys i que té la capacitat legal i per actuar suficient per signar contractes 
de contingut econòmic. 
 
En cas de persones jurídiques, les persones físiques que actuïn en el seu nom i representació, a través 
d'aquest lloc, garanteixen davant d'IKEA, i de tercers vinculats per a la prestació dels serveis contractats, 
que tenen representació suficient a favor seu per la persona jurídica corresponent en el moment de fer la 

http://www.ikea.com/es/ca/
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/politica-privacidad/
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/politica-cookies/
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compra, i garanteixen que en el moment de fer la transacció no estan vulnerant drets de cap tercer sobre 
això, i que les dades i la informació relativa a les persones jurídiques són veraces, exactes i fiables. 
 
IKEA no es responsabilitzarà de cap dany, pèrdua o perjudici a persones i/o béns que estiguin relacionades 
amb la declaració anterior. 
 
3. ÁMBIT GEOGRÀFIC 
 
Els productes que s'ofereixen a través d'aquest lloc web estan disponibles només per al seu enviament o 
recollida en el territori espanyol, excepte les Illes, Ceuta i Melilla. 
 
4. PRODUCTES IKEA 
 
El client declara que sap que tots els productes que es venen a IKEA estan destinats a l'ús domèstic i que 
han estat sotmesos a mètodes d'assaig d'acord amb les normes i estàndards corresponents. Això no 
obstant, alguns articles de l'assortiment han estat provats per a un ús professional o públic i compleixen 
els requisits de seguretat, durabilitat i estabilitat que estableixen les normes tècniques que corresponen 
a aquests usos. 
 
Les garanties que ofereix IKEA per a tots els seus productes s'apliquen només amb caràcter general a l'ús 
domèstic. Abans de comprar un article IKEA, el client s'ha d'assegurar que és idoni per a l'ús que en vol 
fer. Amb aquesta finalitat, hi ha fitxes descriptives de producte disponibles per a la consulta a les botigues 
IKEA i a ca.IKEA.com. IKEA no es fa responsable de les reclamacions que sorgeixin com a conseqüència de 
fer servir el producte amb una finalitat diferent de la que es va preveure inicialment. 
 
El client declara que sap que IKEA no té sistemes de gestió certificats d'acord amb estàndards 
internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.). L'objectiu d'IKEA és que la marca IKEA sigui en si 
mateixa garantia de confiança per als seus clients quant a qualitat, seguretat, medi ambient i 
responsabilitat corporativa, tant pel que fa als processos que se segueixen com pel que fa als articles que 
es venen. Per fer-ho, té sistemes de gestió i protocols interns que abracen tots els seus processos i que 
s'auditen de manera interna per garantir que es duen a terme correctament a totes les unitats. 
 
La fabricació dels seus productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat 
corporativa d'IKEA, que es basen en principis internacionals i són comuns als que s'estableixen a les 
normes indicades més amunt. A més, IKEA té auditors interns que verifiquen contínuament que tots els 
proveïdors de productes i serveis que ofereix IKEA implementen correctament aquests estàndards. 
 
5. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS 
 
Aquest lloc web mostra finestres de confirmació de les dades facilitades que eventualment no permeten 
continuar amb la compra si les dades que s'introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, 
abans de fer el pagament el client podrà visualitzar a la pàgina web els productes seleccionats i el detall 
de la seva comanda per tal que, en cas necessari, pugui modificar les dades de la seva comanda. Si detecta 
un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, s'haurà de posar en contacte amb el 
servei d'Atenció al Client al telèfon 900 400 922, a l’adreça de correu electrònic ikeaparati@ikea.com o a 
través del formulari disponible a l’enllaç https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php. 
 
6. PRODUCTES EXCLOSOS 
 
Estan exclosos de la compra a través del servei de "Compra Online" les plantes naturals, els productes de 
la gamma IKEA Food, els productes d'alimentació, la tela per metres, els taulells a mida, les catifes perses, 

http://ca.ikea.com/
mailto:ikeaparati@ikea.com
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els articles d'Oportunitats, els productes en què no es permeti diferenciar amb referències tots els colors 
en els quals estigui disponible el producte, les targetes regal i els productes personalitzats. 
 
Només estaran disponibles a través del servei de Click and Collect les plantes naturals i els productes en 
què no es permet diferenciar amb referències individualitzades tots els colors o mides disponibles. Atès 
la natura d’aquests articles, cada exemplar és únic, per tant la forma i el color podrien variar respecte a la 
imatge mostrada. El nostre personal en triarà un per a tu entre els disponibles. 
 
7. SERVEIS ONLINE 
 
Al nostre lloc web hi ha cinc modalitats de lliurament, tal i com es defineix a continuació. 
 
IKEA podrà posar-se en contacte amb tu, en relació a la teva comanda, a través del teu correu electrònic, 
SMS o el compte oficial de WhatsApp d'IKEA Ibèrica. 
 
Lliurament al replà de comandes petites tipus paqueteria 
Sempre que el servei estigui disponible i, en aquells enviaments a domicili de menys de 25 kg, en què cap 
article superi les mides 78,5x55x39 cm, s’enviaran mitjançant el servei de paqueteria. A la pàgina del 
producte si cliques "Més informació de producte" trobaràs tots els detalls de les mides i el volum dels 
articles. Estan exclosos de l’enviament per paqueteria a domicili els electrodomèstics i aquells productes 
per als que no pugem garantir les condicions optimes en el lliurament de la mercaderia.  
 
Lliurament al replà de comandes mitjanes 
Enviarem al teu domicili, amb lliurament al replà, les comandes que compleixin aquestes característiques: 
o Pes total màxim: 105 kg 
o Pes màxim de cadascun dels articles: 25 kg 
o Longitud màxima de cadascun dels articles: 150 cm 
 
Enviament dins del domicili 
Està disponible per a comandes mitjanes i grans; és a dir, totes les comandes que superin les 
característiques de les comandes mitjanes, i no estan incloses les comandes petites tipus paqueteria.  
 
Enviament econòmic plus  
En qualsevol cas, sempre que el servei estigui disponible, per a comandes de 155 kg com a màxim i sempre 
que el domicili de lliurament es trobi en un dels codis postals inclosos al final d’aquest document, es podrà 
seleccionar l’enviament exprés. El termini màxim d’enviament exprés serà de 14 dies des de la realització 
de la comanda.   
 
Click & Collect 
Agafem els articles de la teva comanda i te’ls preparem perquè vinguis a recollir-los a la 
botiga que triïs.  
 
Servei només disponible a les botigues habilitades. El client pot comprovar la disponibilitat del servei a la 
botiga de la seva elecció en el carret de la compra. El procés de preparació i lliurament de la comanda es 
farà d'acord a les mesures de seguretat establertes per a la prevenció de l'COVID-19. 
 
Click & Collect - Locker  
Recollim la teva comanda i la deixem preparada a les taquilles ubicades a l'exterior de les nostres botigues. 
Quan la comanda estigui preparada, t'enviarem un SMS al número de telèfon indicat en la teva comanda 
amb el codi que hauràs d'utilitzar per obrir la taquilla i recollir la teva comanda. L'obertura de la taquilla 
amb el codi indicat implicarà automàticament la recepció de la mercaderia, i s’ha de notificar el dia de la 
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recollida, al Servei d'Atenció al client, qualsevol incidència relacionada amb la comanda recollida. El codi 
facilitat per IKEA és personal i intransferible, i IKEA no es fa responsable de la cessió, divulgació, o ús 
inadequat del codi per part del client o de terceres persones. 
 
Servei només disponible a les botigues habilitades. El client pot comprovar la disponibilitat del servei a la 
botiga de la seva elecció en el carret de la compra. 
 
Click & Collect Pick Up Point – Punt de recollida 
Et portem la comanda al punt de recollida que triïs. 
 
Paqueteria a oficina de Correus 
Tots els enviaments a oficines de Correus de menys de 25 kg, en què cap article superi les mides 
78,5x55x39 cm, s’enviaran mitjançant el servei de paqueteria paqueteria amb recollida en oficines de 
Correus. A la pàgina del producte si cliques "Més informació de producte" trobaràs tots els detalls de les 
mides i el volum dels articles. Estan exclosos de l’enviament per paqueteria a domicili els electrodomèstics 
i aquells productes per als que no pugem garantir les condicions optimes en el lliurament de la 
mercaderia.  
 
8. COM FER UNA COMANDA 
 
Per fer una comanda, el client haurà de triar els productes que vol comprar al lloc web d'IKEA per crear 
una llista de la compra virtual. Abans de fer la comanda, el client haurà de seguir aquests passos: 
 
1. Llegir i entendre la descripció dels productes que apareix en aquest lloc web. En cas de dubte, el client 
s'haurà de posar en contacte amb IKEA a través del formulari web 
https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php, el correu electrònic ikeaparati@ikea.com, el telèfon 
de contacte d’Atenció al Client o anar a la botiga IKEA més propera. 
 
2. Llegir i entendre les característiques essencials i tècniques dels productes, disponibles als apartats 
d'informació i de descripció del producte del lloc web. Cal llegir també qualsevol declaració relativa a 
normes tècniques i prestacions quant a l'ús el producte. 
 
3. Consultar al lloc web el preu indicat dels productes i les possibles promocions aplicables; el client 
podrà veure el preu final, IVA o impost aplicable inclòs, així com el preu del servei de transport seleccionat 
i el cost de recollida a la botiga, Locker o punt de recollida. S'informa per endavant i el client declara que 
reconeix i accepta expressament que el preu dels articles que figura al lloc web d'IKEA pot variar, 
únicament a la baixa, en funció de les promocions vigents en cada moment a cadascuna de les botigues 
IKEA, i s'aplicaran a la comanda del client les promocions relacionades amb les modalitats d’enviament 
(enviament ràpid, enviament econòmic Click & Collect, Click & Collect en locker i punt de recollida) vigents 
a la botiga que hagi triat per tramitar la seva comanda. 
 
Un cop que hagi triat tots els productes que vol comprar, el client haurà d'indicar si vol fer 
servir el servei de recollida mitjançant: 
• Click & Collect. 
• Click & Collect en Locker. 
• Click & Collect en punt de recollida. 
 
O contractar el lliurament al domicili mitjançat: 
• iLliurament a replà / Lliurament dins del domicili (segons les característiques de l’apartat 7. Tipus de 
lliurament).  
• Lliuramenteconòmic plus (segons les característiques de l’apartat 7. Tipus de lliurament).  

https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php
https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php
mailto:ikeaparati@ikea.com
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Un cop feta la selecció, el client podrà veure els productes seleccionats i el preu final després d'aplicar els 
descomptes segons les ofertes vigents corresponents a la modalitat de lliurament triada (apartat 11. 
Promocions), els serveis contractats i el cost de la preparació de les comandes, i haurà de triar la data 
desitjada de recollida/lliurament. 
 
En el cas de paqueteria, es proporcionarà al client una data de lliurament confirmada per l’empresa de 
paqueteria i que en cap cas serà superior a 30 dies des de la data en què fa la comanda. En cas que el 
client no estigui disponible en el moment del lliurament, l’empresa de transport li comunicarà el punt de 
recollida on pot recollir la comanda. Sense detriment de l´anterior, els temps de servei que estiguessin 
disponibles poden ser superiors als habituals, d´acord amb la informació i el terminis que podràs 
comprovar, segons la comanda que realitzaràs. 
 
Per poder fer la comanda, el client s'haurà d'haver registrat prèviament i haver emplenat les dades d'un 
formulari. El client s'obliga a verificar les dades facilitades al formulari, els productes i serveis triats i, si hi 
ha algun error a les dades o als detalls de la comanda, haurà de retrocedir al lloc web per fer les 
correccions que calgui. 
 
Si tot és correcte, el client haurà de fer el pagament de la comanda mitjançant el botó «Paga ara». 
 
Després del pagament, IKEA confirmarà la comanda del client per correu electrònic i li enviarà la comanda 
i aquestes condicions generals de compra. 
 
IKEA proporcionarà al client un enllaç al e-mail de confirmació de comanda que permetrà la modificació 
de la data i l´hora de lliurament de la mateixa. L´opció de modificar la data i hora de lliurament serà visible 
sempre que l´estat de la comanda permeti la modificació. Aquesta opció estarà només disponible pera 
comandes d´enviament a domicili, quedant exclosos d´aquesta els enviaments de paqueteria i comandes 
d´enviament ràpid. En cas de contractar serveis addicionals associats a un servei de transport, el client 
haurà de contactar amb IKEA al telèfon 900 400 922 per a sol·licitar la modificació de les dates dels altres 
serveis. 
 
Si la comanda es formalitza de manera efectiva, IKEA no arxivarà el document en format paper en què es 
formalitzi el contracte. No obstant això, enviarà al client les condicions generals de contractació i el 
document de desistiment (annex 1) al correu electrònic designat, de manera que el client tindrà la 
possibilitat de recuperar i desar les condicions generals de compra. 
 
9. DISPONIBILITAT 
 
IKEA mostrarà al lloc web informació actualitzada sobre la disponibilitat i l'estoc dels productes. Pot ser, 
però, que un producte la disponibilitat del qual hagi estat confirmada per IKEA s'exhaureixi durant el 
procés de creació de la comanda; en aquest cas, IKEA ho comunicarà al client per correu electrònic o per 
telèfon i li oferirà aquestes alternatives: 
• Lliurar el producte en un termini superior a l'indicat inicialment, prèvia conformitat del client i sense 
cost addicional. 
• Retornar l'import cobrat en un termini màxim de tres dies laborables, a partir del moment en què el 
client confirmi que aquesta és l'alternativa escollida; la devolució es farà amb el mateix sistema fet servir 
per pagar la comanda. En cas de devolució total de la comanda, l’import tornat inclourà les despeses del 
servei d’enviament del producte que hagi pagat el client. En cas de devolució parcial, on els articles tornats 
canviïn la modalitat de lliurament inicial i per tant el preu del servei, s’ajustarà aquesta diferència de preu. 
 
10. PREU I PAGAMENT 
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Els preus dels productes que consten al lloc web inclouen IVA i són els actuals en cada moment, incloses 
les promocions vigents aplicables. 
 
Els preus del lloc web no inclouen la totalitat de les promocions concretes vigents a les botigues, per la 
qual cosa IKEA recomana al client que consulti les promocions al lloc web de cada botiga. 
 
Al preu dels productes de la comanda del client s'hi aplicaran les promocions vigents a la botiga triada per 
tramitar la comanda, de manera que pot ser que el preu final de la comanda sigui igual o inferior al que 
consta al lloc web. Per aquest motiu és important verificar el codi postal d’enviament i confirmar la 
promoció aplicable. 
 
 
Els preus dels productes no inclouen les despeses de preparació de la comanda; aquest cost s'afegirà a 
l'import total abans de fer el pagament. 
 
Per pagar la comanda, el client podrà fer servir Paypal o targetes VISA i Mastercard (de crèdit o dèbit). 
 
També pot pagar amb la targeta IKEA Visa i finançar la compra teva compra sense interessos. 
Fraccionarem la teva compra de manera automàtica a 10 mesos sense interessos*. Si ho prefereixes, 
podràs canviar el fraccionament d’aquesta compra al mètode de pagament habitual que tinguis assignat 
a la teva targeta a través de l’App IKEA VISA o trucant al 902 101 335. 
 
Consulta les condicions de finançament de la targeta IKEA Visa a https://ca.ikea.com/es/ca/customer-
service/nuestros-servicios/financiacion/. 
 
* Oferta financera realitzada per CaixaBank Consumer Finance E.F.C., i subjecta a la seva aprovació. TIN: 
0%. TAE: 0% per a compres realitzades a la botiga en línia d’IKEA. Oferta vàlida fins al 31/08/2021. Import 
mínim a finançar: €10 Import màxim a finançar: €15.000. 
 
Per tant en el procés de pagament de la comanda el client haurà d'introduir les dades de la targeta triada. 
IKEA ha contractat serveis d'empreses externes que garanteixen la seguretat de les transaccions al lloc 
web. Totes les dades proporcionades a aquests efectes se xifren per garantir-ne la màxima seguretat i 
s'emmagatzemen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL. 
 
No s'admetran com a mitjà de pagament les targetes de promoció. 
 
El client podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes devolució o regal sempre que faci una 
comanda amb servei de transport o paqueteria. Tanmateix, aquest mètode de pagament no serà vàlid 
per a l’enviament ràpid, l’enviament econòmic, recollida a la botiga, locker o en punts de recollida. 
 
IKEA no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades incloses pel client a l'hora de fer la comanda, 
ni dels danys que pugui causar a tercers un ús il·legítim del mètode de pagament per part del cient. 
 
No es pot pagar la compra dels productes ni del servei d'una manera diferent a la prevista, ni de manera 
separada a l'establiment IKEA o al punt de lliurament. 
 
11. PROMOCIONS 
 
Promocions amb descompte directe 
Al web hi ha articles a què se’ls apliquen descomptes directes al preu. En aquells descomptes oferts als 
socis d’IKEA Family, caldrà introduir el número de soci perquè s’hi apliqui el descompte. 

https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/nuestros-servicios/financiacion/
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/nuestros-servicios/financiacion/
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Promocions de venda amb prima 
En promocions amb venda amb prima (es regala un o més productes o una targeta de descompte), 
s’informarà al client de les condicions específiques de cadascuna de les promocions. 
 
IKEA lliurarà als clients que compleixin els requisits de la promoció una targeta amb l’import indicat en 
format digital, mitjançant el correu electrònic que van facilitar en el moment de la compra. Aquesta targeta 
promocional només es podrà bescanviar a les botigues físiques d’Espanya, excepte Canàries i Baleares, 
durant un temps limitat. 
 
12. FACTURACIÓ 
 
El client rebrà la factura en format digital dels productes i els serveis contractats mitjançant el correu 
electrònic en el moment de la confirmació. 
 
13. COST DELS SERVEIS 
 
Sempre s’informarà el Client, abans d’efectuar la compra d’un article d’IKEA, dels costos dels serveis oferts 
per al canal online. A més, el Client trobarà informació addicional sobre els serveis aquí: 
https://www.ikea.com/es/ca/customer-service/services/.  
 
 
  
14. LLIURAMENT 
 
IKEA remetrà la comanda en el termini acordat amb el client segons la modalitat de lliurament. Es 
considera que s'ha fet el "lliurament" quan el client o un tercer designat per ell adquireix la possessió 
material dels productes. 
 
Per confirmar que s’ha fet el lliurament, el Client ha de signar l’albarà de lliurament de la comanda. 
 
Si, per motius de la situació actual derivada de l'estat d'alarma no podem fer el lliurament, IKEA assumirà 
les despeses d'un segon enviament o permetrà que el client cancel·li la comanda sense cap cost. 
 
Per a comandes amb lliurament al replà de comandes mitjanes o lliurament dins del domicili 
Si IKEA no pot lliurar els productes a la data i horari acordats amb el client, la comanda es tornarà al 
magatzem i IKEA es posarà en contacte amb el client per acordar un altre lliurament. 
En cas que no s’hagi pogut lliurar la comanda perquè el client no hi era, haurà de pagar una altra vegada 
l'import del transport abans que no es faci efectiu, tret que la causa sigui imputable a IKEA que, en aquest 
cas, n’assumirà el cost de l’enviament. 
 
Per a comandes de lliurament al replà de comandes tipus paqueteria 
L’empresa de transport de paqueteria farà un intent de lliurament. Si el client no hi és, la comanda es 
portarà al punt de lliurament de l’empresa de paqueteria, on el client tindrà 10 dies per recollir-la. 
 
Per a comandes de paqueteria a oficina de Correus 
El client disposarà d'un termini màxim de 15 dies naturals des de l'arribada de el paquet a l'oficina correus 
per recollir la teva comanda. 
 
15. MODALITATS DE LLIURAMENT 

https://www.ikea.com/es/ca/customer-service/services/
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15.1. CLICK & COLLECT. RECOLLIDA DELS ARTICLES A BOTIGA, LOCKER O PUNT DE RECOLLIDA 
 
En realitzar la comanda el client haurà de triar la data desitjada de recollida. Després del pagament el 
Client rebrà una confirmació per correu electrònic que inclourà els productes comprats i la data de 
recollida. 
 
El Client haurà de recollir els productes en la data de recollida, en l'establiment d'IKEA, Locker o al punt de 
recollida d'IKEA que hi hagi seleccionat, en l'horari que cada establiment, Locker o punt de recollida disposi 
per a la recollida en les zones de retirada de mercaderia habilitades. 
 
Per a les modalitats de recollida en botiga i Locker, el client tindrà a la seva disposició la comanda a la 
franja seleccionada, sent 24 hores el temps mínim de preparació de la comanda. 
 
En cas que el Client no reculli la mercaderia el dia de recollida en el seu establiment d'IKEA, Locker o punt 
de recollida, IKEA li recordarà la seva obligació de recollida per SMS, per correu electrònic o per telèfon, 
recollida que podrà demorar-se un màxim de 24 hores a comptar des de la data escollida pel Client per a 
la recollida de la mercaderia, dins dels horaris d'obertura de recollida dels establiments que s'indiquen en 
el següent link https://www.ikea.com/es/es/customer-service/nostres-serveis/transport/ 
 
Si passades 24 hores des de la data escollida per a la recollida, el Client no procedís a realitzar-la, 
s'entendrà que ha renunciat a la compra, i IKEA procedirà a cancel·lar la comanda, realitzant la devolució 
de l'import del mateix al número de compte amb el que es va efectuar el pagament. La devolució d'aquest 
import es realitzarà per part d'IKEA en el termini màxim de 3 dies laborables, a comptar des del termini 
màxim de què disposa el client per a recollir la mercaderia o la recepció de la mateixa en una de les nostres 
botigues en cas de compres en els nostres punts de recollida. En aquest cas, els costos derivats del servei 
prestat no seran reemborsats. 
 
Per possibilitar la recollida de la mercaderia a les botigues d'IKEA, Lockers o punts de recollida, el titular 
de la comanda s'ha d'identificar, exhibint si és el cas i a efectes de la seguretat del propi client el document 
nacional d'identitat, targeta de Residència Comunitària, passaport o, en cas, d'actuar en nom d'una 
persona jurídica, el document que acrediti la seva representació, tot això en vigor. En cas de designar un 
tercer per a la recollida de la mercaderia, aquest haurà de presentar la còpia o número de la comanda per 
poder identificar la comanda, així com un document d'identificació dels indicats. 
 
15.2. LLIURAMENT MITJANÇANT EL SERVEI DE D’ENVIAMENT A DOMICILI I PAQUETERIA A OFICINA DE 
CORREUS 
 
IKEA ofereix la possibilitat de contractar els serveis de transport dels articles adquirits a IKEA i altres serveis 
addicionals, segons el que disposen aquestes condicions. 
 
Formen part d'aquestes condicions generals de contractació els següents documents: (a) el tiquet de 
compra, (b) el document/comanda en què es detallen els serveis contractats pel client, el preu i la data 
acordada per a la prestació, i (c) qualsevol altre document annex que, si escau, signen les parts quant al 
desenvolupament dels serveis prestats. 
 
En acceptar aquestes condicions, el client autoritza que el servei sigui prestat per tercers designats per 
IKEA. A més, el client manifesta la seva acceptació de les condicions que s'indiquen tot seguit i la veracitat 
de les dades facilitades. 
 

https://www.ikea.com/es/es/customer-service/nostres-serveis/transport/
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A. OBLIGACIONS D’IKEA 
 
1. Prestar els serveis contractats en les dates o terminis màxims i a les franges horàries concertats 
segons es faci constar a la comanda; IKEA no transporta ni emmagatzema articles que no hagin estat 
comprats a IKEA. La comanda inclou la data i la franja horària concertades en funció de l'arribada de la 
totalitat de la mercaderia. IKEA garanteix el compliment dels terminis acordats, tret de circumstàncies 
alienes a IKEA o de força major que impedeixin la prestació d'aquests serveis en les condicions pactades, 
la qual cosa no suposa l'incompliment del contracte per part d'IKEA. 
 
2. En funció de la modalitat de lliurament triada pel client, s’aplicaran les condicions 
següents: 
 
➢ Per al servei de paqueteria a domicili: 
Termini de lliurament: s’ofereix una data de lliurament màxima de 30 dies des de la data en que s’ha fet 
la comanda, de dilluns a divendres, a Espanya peninsular. Els clients poden fer el seguiment de l’enviament 
a l’enllaç següent: https://ca.ikea.com/es/ca/customer- service/donde-esta-mi-pedido/ 
 
Sense detriment de l´anterior, els temps de servei que estiguessin disponibles poden ser superiors als 
habituals, d´acord amb la informació i el terminis que podràs comprovar, segons la comanda que 
realitzaràs. 
 
Una vegada el transportista rebi la comanda a les seves instal·lacions, el client rebrà una notificació amb 
la data definitiva de l’enviament i un enllaç al seu web, on el client podrà modificar l’adreça de lliurament 
a un punt de conveniència, amb una antelació superior a 1 hora respecte a la data de lliurament notificada. 
En aquest cas, el servei de transport de paqueteria s’ha de concertar abans del termini de 5 dies, des de 
la data de comanda inicial. Aquesta modificació no implica cap cost addicional per al client. 
 
El mateix dia del lliurament, el client rebrà una notificació per informar-li de la franja horària en què està 
previst el lliurament. En el cas que aquesta franja no s’adapti a les seves necessitats, podrà modificar 
l’adreça de lliurament, data o punt de conveniència amb una antelació superior a 1 hora respecte a l’hora 
de lliurament. 
 
L’empresa de transport de paqueteria farà un intent de lliurament i, si finalment no es fa el lliurament, la 
comanda passarà a un punt de recollida de l’empresa de transport de paqueteria on el client la podrà 
recollir en un termini màxim de 10 dies. Quan el paquet arribi al punt de recollida, l’empresa enviarà una 
notificació per SMS/correu electrònic al client amb l’adreça on pot recollir la comanda. 
 
En cas que no es pugui concertar cap cita nova o no es pugui prestar el servei per una causa imputable al 
client, s’anul·larà la comanda i el client assumirà el cost de servei de transport prèviament pagat. Un cop 
transcorregut el termini màxim, IKEA tornarà al client l’import de la mercaderia de la comanda inicial en 
un termini de 3 dies laborables des de la recepció de la mercaderia per part d’IKEA, al mateix compte, 
targeta o mètode de pagament amb què es va pagar la comanda. 
 
Totes les comandes estan sotmeses a la disponibilitat dels productes. Si hi hagués dificultats quant al 
subministrament de productes o si no hi ha estoc, s’aplicaran les condicions descrites a l’apartat 9. 
Disponibilitat. 
IKEA proporcionarà al client un enllaç a l'e-mail de confirmació de comanda que permetrà la seva 
cancel·lació. La comanda es pot cancel·lar durant l’hora següent que s’hagi fet i sempre que es cancel·li 48 
abans de la data de lliurament. En aquest cas IKEA tornarà l’import íntegre de la compra, incloent-hi el 
cost de transport. 
 

https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/donde-esta-mi-pedido/
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/donde-esta-mi-pedido/
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➢ Per al servei de Paqueteria a oficina de Correus: 
Terminis de lliurament: S'ofereix una data de lliurament d'entre 3 i 5 dies hàbils des de la data de 
realització de la comanda, de dilluns a dissabte, a Espanya península. Hi 2300 oficines de Correus 
disponibles a Espanya península. Durant el procés de compra es mostren fins a 20 oficines dins d'un radi 
de 500 km. 
 
Una vegada que Correus rebi la compra al seu magatzem de distribució, el client rebrà una notificació via 
SMS amb la data definitiva de lliurament. El mateix dia que la compra arriba a l'oficina de correus triada, 
el client rebrà una segona notificació via SMS. 
 
En cas de no haver recollit la compra 5 dies naturals després de la data de recepció a l'oficina de Correus, 
el client rebrà una tercera notificació via SMS. 
 
En cas de no haver recollit la compra 10 dies naturals després de la data de recepció a l'oficina de Correus, 
el client rebrà una quarta notificació via SMS. 
 
Passats 15 dies naturals, Correus tornarà la comanda, i el client serà informat que la seva compra ha estat 
cancel·lada i li serà reemborsat l'import de compra exceptuant els costos associats al transport. 
 
➢ Per al servei d’enviament a domicili: 
Aquest serà el servei que s’aplicarà quan la comanda no compleixi les característiques de paqueteria. 
 
1. La data concertada amb el client per al transport es podrà modificar a petició del client. Quan la petició 
de canvi es faci amb més de 48 hores d'antelació a la data establerta per al servei de la comanda i se'n 
pugui concertar una de nova en els 14 dies posteriors a la data de la comanda, el canvi no tindrà cap cost 
per al client. En cas que no es pugui concertar cap cita nova per una causa imputable al client dins d’aquest 
14 dies el client haurà d'assumir el cost del servei de transport prèviament pagat. Un cop transcorregut el 
termini màxim, s'entendrà que la comanda queda anul·lada i el client rebrà la devolució del preu abonat 
de la mercaderia en un termini de 3 dies laborables des de la recepció de la mercaderia per part d’IKEA, al 
mateix compte, targeta o mètode de pagament amb què es va pagar la comanda. 
 
3. Si el client canvia el lloc del lliurament, aquest fet pot suposar un cost addicional, en funció de la nova 
zona que es designi per al servei. En aquest cas s’informarà prèviament al client del cost que suposa el 
canvi del lloc de lliurament perquè l’accepti. 
 
4. Si el client està absent a la data i l'hora acordades, IKEA hi contactarà per telèfon per concertar una 
nova data. En aquest cas, haurà de pagar el cost d'un transport nou. 
 
5. Els serveis s'encarreguen i es paguen en el moment de compra del servei. IKEA no accepta pagaments 
posteriors per part d'un client com a cobrament d'un servei addicional, tret que ho pugui justificar 
mitjançant una factura o un albarà. IKEA només respondrà dels serveis contractats directament amb ella, 
en cap cas dels serveis addicionals i fora del contracte firmat per IKEA. 
 
6. IKEA proporcionarà al client un enllaç a l'e-mail de confirmació de comanda que permetrà la seva 
cancel·lació. La comanda es pot cancel·lar durant l’hora següent que s’hagi fet i sempre que es cancel·li 48 
abans de la data de lliurament. En aquest cas IKEA tornarà l’import íntegre de la compra, incloent-hi el 
cost de transport. 
 
B. OBLIGACIONS DEL CLIENT 
 
1. Pagar el preu dels serveis en el moment de la contractació d'acord amb els preus estipulats a la 
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comanda que s'adjunta per a cada servei amb un dels mitjans de pagament admesos. 
 
2. Romandre al domicili on s'ha de realitzar el servei en la data i horari acordat o designar expressament 
una persona a aquests efectes: 
• En les comandes de paqueteria, per a qualsevol notificació, cal avisar a l’empresa d’enviament de 

paqueteria amb una antelació superior a 1 hora respecte a la data de lliurament notificada. Si no s’avisa 
dins del termini establert, la comanda passarà a un punt de recollida de l’empresa de paqueteria on 
el podrà recollir en un termini de 10 dies. 

• En comandes de lliurament a domicili, hauràs de ser al domicili en què es faci el servei al dia i a l'hora 
acordats, o bé designar una persona perquè et substitueixi. Si canvia el lloc de lliurament, es 
cancel·larà la comanda, sempre que avisis amb 48 hores d'antelació respecte de la data i la franja 
prevista per a la prestació del servei. Et tornarem l'import de la mercaderia i dels serveis. En aquest 
cas, hauràs de fer una altra comanda i acordar una nova data de lliurament. Per a qualsevol 
modificació de la data i l'hora previstes, has d'avisar IKEA amb més de 48 hores (laborables) 
d'antelació. Si no ens avises en els terminis establerts, hauràs d'abonar l'import d'un segon 
desplaçament abans que es dugui a terme el nou servei. 
 

3. La correcció de les dades és fonamental per a la prestació del servei. Per aquesta raó, el client 
manifesta i garanteix que les dades que surten a la comanda (nom, cognoms, telèfons, adreça completa, 
data i hora de la prestació del servei) són correctes. El client ha de facilitar a IKEA un telèfon de contacte 
per poder localitzar-lo, gestionar els serveis contractats i fer- ne un seguiment. 
 
4. No s'admeten lliuraments en apartats postals ni llocs públics. En cas que transportista s'hagi de 
desplaçar per segon cop perquè les dades no són correctes, el client haurà de pagar el cost del 
desplaçament o de l'enviament segons la tarifa de la comanda. 
 
Un cop finalitzada la prestació del servei contractat, és imprescindible confirmar el lliurament tal i com 
s'indica a l'apartat 14. Lliurament, i indicar a l'apartat d’incidències qualsevol incident que hagi pogut sorgir 
en el moment de la prestació del servei o qualsevol dany causat, si és visible. Això ens permetrà tenir 
constància de les millores necessàries en el servei que prestem, i adoptar-les. No s'acceptaran 
reclamacions que no s'hagin comunicat segons s'indica al punt 14. Lliurament, llevat que es tracti de danys 
ocults o defectes coberts per la garantia. 
 
En cas de contractar servei de transport, ets responsable de verificar la quantitat de paquets que reps i, si 
n'hi ha, dels danys visibles en el moment del lliurament. Hauràs de firmar la conformitat (o no) amb el 
nombre i l'estat dels paquets després d'haver examinat la mercaderia. Hauràs d'assenyalar per escrit 
qualsevol pèrdua o dany visible que s'hagin produït en els paquets durant el transport, tal com s'indica al 
punt 14. Lliurament. 
 
El client ha de presentar un escrit descriptiu i fotografies dels danys o les incidències que detecti. L'escrit 
es pot presentar de manera presencial a qualsevol de les nostres botigues o a través del formulari 
disponible a l’enllaç https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php. El client es podrà posar en 
contacte amb el servei d'Atenció al Client d'IKEA a través del telèfon 900 400 922 (de 9 a 22 h de dilluns a 
diumenge, excepte festius nacionals). En qualsevol cas, les reclamacions hauran d'incloure la informació 
descrita per al seu estudi. 
 
5. En signar aquest contracte, declares que t'hem informat sobre les dimensions de la teva comanda i 
que l'immoble on el lliurarem reuneix les condicions de mida i accessibilitat per dipositar-hi la mercaderia. 
En cas que IKEA necessiti cobrar alguna despesa addicional per procedir al lliurament, te n'informarà 
sempre prèviament. Si no ens informes d'aquests detalls i necessitem tornar a transportar la mercaderia, 
hauràs d'abonar la tarifa que correspongui i no tindràs dret a un reemborsament. 

https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php
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6. El client eximeix IKEA, i per tant n'és l'únic responsable, de i) fer un ús dels productes d'acord amb les 
especificacions tècniques i instruccions d'ús corresponents i ii) verificar la correcta ubicació del producte 
en l'immoble de conformitat, si escau, amb el llibre de l'edifici, les obligacions d'ús i manteniment de 
l'immoble, manuals d'emergència i evacuació i qualsevol altre requeriment que s'apliqui a l'immoble. 
 
7. IKEA proporcionarà al client un enllaç a l'e-mail de confirmació de comanda que permetrà la seva 
cancel·lació. La comanda es pot cancel·lar durant l’hora següent que s’hagi fet i sempre que es cancel·li 48 
abans de la data de lliurament. En aquest cas IKEA tornarà l’import íntegre de la compra, incloent-hi el 
cost de transport. 
 
C. RECOLLIDA D’ELECTRODOMÈSTICS I ALTRES APARELLS ELÈCTRICS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

ADEQUADA: 
 
IKEA informa que està habilitada per a la venda d'aquests productes segons la inscripció al Registre 
Integrat Industrial corresponent a nom d'IKEA Supply AG amb el número de productor 4435, tal com es 
pot consultar a la pàgina següent: http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx. 
 
Quan s'entregui un nou aparell elèctric o electrònic, IKEA informarà el client de la possibilitat de recollir o 
retirar el producte de rebuig de manera gratuïta per al client, sempre que tingui unes característiques i 
funcionalitats semblants a les del producte comprat. La recollida es farà al lloc on es lliurin al client els 
productes adquirits o bé al domicili del client si ha optat pel servei de transport. 
 
La recollida d'aquests productes es formalitzarà per escrit, tal com s'indica al punt 14. Lliurament. El client 
haurà d'emplenar el full en presència del transportista amb la data de recollida, el tipus de producte, la 
marca i el número de sèrie, si aquest últim punt és possible. Els aparells que es lliurin en el marc d'aquesta 
gestió han d'estar complets. El client haurà de confirmar el lliurament, tal com s'indica a l'apartat 14. 
Lliurament, i verificar el lliurament dels productes rebutjats. Si el client decideix no lliurar un producte 
rebutjat que va comunicar que tornaria, haurà de fer constar la renúncia de manera expressa. Aquesta 
renúncia haurà de formular-se segons el punt 14. Lliurament El transportista entregarà al client una còpia 
d'aquest albarà. Si el client no vol que el transportista s'endugui el producte o aparell elèctric o electrònic 
de rebuig, o l'aparell no està complet, l'usuari té un (1) mes addicional per fer ell mateix el lliurament, de 
manera física i directa a qualsevol botiga d'IKEA, del producte o aparell elèctric o electrònic de rebuig, amb 
el tiquet corresponent de compra de l'aparell nou equivalent. 
 
S'informa els clients que, d'acord amb el que es preveu a la normativa actual sobre residus d'aparells 
elèctrics o electrònics, el transport dels productes de rebuig a la botiga, la plataforma logística o les 
instal·lacions de reciclatge el pot fer l'empresa transportista que s'encarrega del lliurament de les 
comandes d'IKEA: 
https://ca.ikea.com/es/ca/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada- weee.
 1364636713611.pdf 
 
16. SERVEI DE POSTVENDA 
 
Si el client té alguna incidència amb la gestió de la recepció o recollida de la seva comanda o amb el 
contingut de la comanda, s'haurà de posar en contacte amb la botiga IKEA que hagi triat per a l'enviament. 
A més, podrà contactar amb el servei d'Atenció al Client d'IKEA a través del telèfon 900 400 922 (de 9 a 22 
h) o mitjançant el formulari de reclamacions disponible en aquest enllaç:  
https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php 
 
En qualsevol cas, IKEA informa que posa a disposició dels clients una plataforma de resolució de litigis en 

http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/Paginas/Index.aspx
https://ca.ikea.com/es/ca/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada-weee.__1364636713611.pdf
https://ca.ikea.com/es/ca/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada-weee.__1364636713611.pdf
https://ca.ikea.com/es/ca/doc/billingweeemessage/ikea-formulario-de-retirada-weee.__1364636713611.pdf
https://ww9.ikea.com/es/ca/contacto/formulario.php
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línia disponible en aquest enllaç: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 
17. CANCEL·LACIÓ, DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ  
 
Cancel·lació de la comanda 
IKEA proporcionarà al client un enllaç a l'e-mail de confirmació de comanda que permetrà la seva 
cancel·lació. La comanda es pot cancel·lar durant l’hora següent que s’hagi fet i sempre que es cancel·li 48 
abans de la data de lliurament. En aquest cas IKEA tornarà l’import íntegre de la compra, incloent-hi el 
cost de transport. Per cancel·lar la comanda, el client també es pot posar en contacte amb IKEA al telèfon 
900 400 922 
 
En aquests casos se li abonarà el preu total pel mateix sistema de pagament fet servir a l'hora de pagar la 
comanda i en un termini màxim de tres dies laborables a partir de la comunicació de la cancel·lació. No 
s'admetran cancel·lació parcials de la comanda. El client haurà de fer una nova comanda. 
 
Passat aquest termini, IKEA no garanteix que la comanda no hagi sortit de les nostres instal·lacions. En 
aquest cas, al reemborsament es restaran els costos de transport de la mercaderia prèviament pagats. 
 
Si, per motius de la situació actual derivada de l'estat d'alarma no podem fer el lliurament, IKEA assumirà 
les despeses d'un segon enviament o permetrà que el client cancel·li la comanda sense cap cost. 
 
Dret de desistiment 
Si el client té la condició de consumidor, tindrà 14 dies naturals comptats a partir de la recepció de l'últim 
dels productes adquirits en una mateixa comanda per exercir de manera parcial o total el seu dret de 
desistiment. 
 
En cas de desistiment total o parcial, IKEA retornarà al client mitjançant el mateix mètode fet servir per 
pagar, els pagaments rebuts per la mercaderia retornada i pels serveis contractats (de recollida o 
transport) que, si s'escau, serà proporcional a la quantitat de mercaderia retornada, en el termini màxim 
de tres dies laborables a partir de la data en què IKEA hagi rebut la mercaderia retornada. 
Per exercir el dret de desistiment, el client s'haurà de dirigir dins d'aquest termini a IKEA CONTACT 
SUPPORT CENTER ESPAÑA, C/ Me falta un tornillo 5, Arroyo de la Encomienda 47195 (Valladolid).); IKEA 
facilita adjunt un document de desistiment que el client pot fer servir o no amb aquesta finalitat. A més, 
el client podrà enviar a IKEA el formulari de desistiment per correu electrònic a csc.ibes.ES@ikea.com. 
 
Els productes es posaran a la disposició d’IKEA a qualsevol de les botigues del territori espanyol, excepte 
les Illes, Ceuta i Melilla, en un termini màxim de tres dies laborables des de la comunicació de desistiment. 
Si el client opta per la recollida dels productes per part d'IKEA, el cost del servei serà a càrrec de client 
(apartat 13. Cost dels serveis). Aquest cost es compensarà de les quantitats totals que es tornen al client. 
 
Devolució 
Un cop hagi transcorregut el termini per exercir el dret legal de desistiment, IKEA ofereix al client una 
garantia, addicional a la legal, de devolució o canvi dels productes adquirits, que el client podrà fer efectiva 
en el termini de 365 dies a partir de la compra, per canvi d'opinió. 
 
 
Després de verificar l'estat de la mercaderia retornada pel Client en exercici d'aquesta garantia comercial, 
si el producte no ha estat desprecintat i manté el seu embalatge original, IKEA retornarà l'import de la 
compra del producte (no dels serveis contractats), mitjançant el mateix mètode de pagament fet servir pel 
client i en el termini de tres dies laborables a partir de la recepció de la mercaderia. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
mailto:csc.ibes.ES@ikea.com
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Si el producte es retorna amb l'embalatge original obert, extret de l'embalatge o sense embalatge, muntat 
o usat, però està en bon estat, IKEA lliurarà al client una targeta devolució sense caducitat per l'import 
dels productes retornats (no pels serveis contractats amb la comanda). La política de devolucions no 
s'aplica a la contractació dels serveis. 
 
En la utilització de les targetes devolució com a mitjà de pagament ha de complir, en qualsevol cas, el que 
estableix la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i 
d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra 
el frau, tal com sigui modificada, així com les limitacions preceptuades en la mateixa. 
 
Els articles deteriorats a conseqüència del seu ús, així com les targetes regal, queden exclosos de la política 
de canvis i devolucions. Les devolucions de compres fetes amb targeta regal, promoció i devolució es faran 
mitjançant el mateix mètode de pagament. 
 
El client serà responsable de la disminució de valor dels productes a retornar que resulti d’una manipulació 
aliena a la derivada de la seva naturalesa, de les seves característiques i/o del seu funcionament, fet que 
comportarà que en aquests casos no s'admeti el exercici del dret de desistiment ni la garantia comercial 
de devolució que ofereix IKEA. 
 
Per exercir aquests drets i garanties, el client ha de presentar en qualsevol cas el justificant de compra 
dels productes. 
 
Les devolucions amb retirada de mercaderia tenen un cost que es pot consultar aquí: 
https://www.ikea.com/es/ca/customer-service/returns-claims/return-policy/, juntament amb la política de 
devolucions. El preu de l’article que es vol tornar ha de ser igual o superior al cost de devolució, ja que el 
cost del servei de devolució es descomptarà de l’import total dels articles que es tornen. 
 
Condicions de devolucions amb paqueteria a l’oficina de correus 
 
Per poder fer devolucions a través del servei de paqueteria a l’oficina de correus, cal que la devolució 
compleixi els criteris següents: des que fa la sol·licitud, el client té 14 dies per lliurar la devolució en una 
oficina de correus. Tots els productes tornats s’han d’enviar en un sol paquet i tots hauran de correspondre 
a la mateixa comanda. No es poden tornar en un mateix paquet productes de comandes diferents. El total 
de productes no podrà superar els 30 kg de pes. Si el paquet utilitzat per fer la devolució és una caixa, la 
suma de la llargària, l’altura i l’amplària no pot excedir els  210 cm, i la mida més gran no pot ser de més 
de 120 cm. Si el paquet utilitzat per a la devolució té forma de rotlle o tub, la llargària no pot excedir els 
120 cm. El cost del servei es descomptarà del total de la devolució, que serà processada en 72 hores 
després de rebre i validar els productes a la botiga.  
 
En cas que la mercaderia tornada correspongui amb l’article indicat a l’ordre de devolució i l’article estigui 
inclòs al tiquet de compra/número de comanda indicat pel client: 
 

• En compres online: es tornarà l’import de l’article a la targeta de crèdit utilitzada pel client per 
comprar 

• En compres a la botiga: s’abonarà l’import del producte per transferència bancària (al número de 
compte indicat al formulari). 

  
Si al paquet arriba un article IKEA diferent de l’indicat al formulari i aquest article està inclòs al tiquet 
indicat, es procedirà a tornar l’import de l’article rebut. 
Si al paquet arriba un article en mal estat, no és un article d’IKEA o sí que és d’IKEA però no està inclòs al 

https://www.ikea.com/es/ca/customer-service/returns-claims/return-policy/
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tiquet indicat pel client, no es procedirà a fer cap tipus d’abonament i es contactarà amb el client 
(mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte proporcionats al formulari) per informar-li d’aquest fet i 
donar-li un termini de 30 dies per retirar l’article lliurat. IKEA no se’n fa responsable en cas que el client no 
retiri l’article en el termini indicat anteriorment. 
 
 
18. GARANTIA 
 
Els productes adquirits en aquest lloc web gaudeixen de les mateixes garanties que els adquirits 
directament a les botigues IKEA. En virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, quan el client sigui consumidor en un termini de dos anys des del lliurament, IKEA respondrà 
dels defectes de fabricació dels articles adquirits. Si es verifica l'existència d'un defecte de fabricació en el 
producte, IKEA procedirà a la reparació o, si escau, a la substitució del producte. Si cap d'aquestes 
solucions no és factible, el client podrà sol·licitar la rebaixa proporcional del preu i, si el defecte fos greu, 
la resolució del contracte. 
 
El client té l'obligació de comunicar el defecte advertit en el termini de dos mesos a partir del moment en 
què ho adverteixi. 
 
Per a determinats productes, IKEA ofereix una garantia comercial, addicional a la legal, de 5, 10, 15 o 25 
anys per defectes de fabricació i/o de materials, amb caràcter voluntari (garantia comercial), per la qual 
cosa es recomana consultar a l'enllaç que s'indica tot seguit les condicions específiques d'aquesta garantia 
i la seva cobertura, així com les instruccions de manteniment dels productes per donar-los el millor 
tractament possible. Tota aquesta informació està disponible al lloc web d'IKEA a: 
https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/garantia-ikea/. 
Les garanties comercials que ofereix IKEA respecte dels seus productes estan condicionades a un ús 
domèstic. La garantia no s'aplica en cas que es detecti que se n'ha fet un ús no previst, com ara un ús 
professional vinculat a una activitat empresarial (tret dels productes específics), i en qualsevol cas en una 
institució o administració pública. 
 
La garantia dels productes adquirits per al desenvolupament d'un negoci o activitat professional es 
regularà de conformitat amb el que estipula el codi de comerç i el codi civil. 
 
19. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES 
Aquest contracte es regeix per la legislació espanyola, que s'ha d'aplicar en totes les qüestions no 
disposades en aquest contracte pel que fa a la interpretació, validesa i execució. 
 
En cas que hi hagi un desacord relatiu a la compra de productes a través del servei de venda a distància, 
a les condicions generals i per resoldre qualsevol conflicte, les parts acorden de sotmetre's, i renuncien 
qualsevol altre fur o jurisdicció a què hi puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat que 
correspongui al domicili del client. En el cas d'empreses, els jutjats i tribunals competents seran els que 
preveu la normativa vigent per a cada cas. 
 
CODIS POSTALS AMB POSSIBILITAT D’ENVIAMENT ECONÒMIC 
https://www.ikea.com/es/ca/customer-service/services/delivery/ 

https://ca.ikea.com/es/ca/customer-service/garantia-ikea/
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Model de formulari de desistiment 
 
 
Aquest formulari només s’ha d’enviar si es vol desistir el contracte. 
 
 
A l’atenció de: 
 
IKEA CONTACT CENTER ESPAÑA 
C/ Me falta un tornillo 5 
47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid) Telèfon: 900 400 922 
Correu electrònic: csc.ibes.ES@ikea.com. 
 
 
 
Amb aquest document comunico que desisteixo del meu (*) contracte de venda de la comanda següent i 
dels articles i serveis que la formen. 
 
Núm. de comanda:  Rebuda el dia:    
 
 
Nom del consumidor:    
 
 
Domicili del consumidor:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del consumidor Data:   
(Només si el formulari es presenta en paper) 
 

mailto:ikeaparati@ikea.com
mailto:ikeaparati@ikea.com

