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HÁZIREND
AZ IKEA ÁRUHÁZ LÁTÓGATÓI SZÁMÁRA
A Házirend célja, hogy tájékoztassuk Látogatóinkat
azon szabályokról, a melyek biztosítják az áruházban és
környezetében tartózkodók számára, azt, hogy nyugodt
és biztonságos környezetben töltsék el az áruházi
látogatásukat és vásárlásukat.
AZ IKEA fenntartja a jogot, arra hogy abban az esetben,
ha a Látogató alábbi feltételek valamelyikét a nem tartja be,
úgy ebben az esetben az áruház területét el kell hagynia, az
IKEA jogosult ez iránt intézkedni.
Tisztelt Látogatóink!
Az IKEA egy kereskedelmi és vendéglátó ipari egység,
melynek célja, hogy kényelmes és biztonságos környezetet
teremtsen a vásárlásra, továbbá ahol minden Látogató jól
érzi magát, ahova szívesen tér vissza. Annak érdekében,
hogy ezt meg tudjuk valósítani, az alábbi szabályok
betartására van szükség.
Az IKEA áruházban, az IKEA Látogatóinak OHKHWĘVpJHYDQ
az áruk megvásárlására és szolgáltatások igénybevételére,
az IKEA FOOD egységeiben az étel- és ital elfogyasztására,
elvitelére (továbbiakban együttesen, mint IKEA egységek).
Az IKEA egységekben az alábbi tevékenységek,
nem megengedettek:
- bármilyen reklámtevékenység (kivéve, ha az IKEA
illetékese a reklámtevékenység folytatásához HOĘ]HWHVHQ
írásban hozzájárult),
- bármilyen- nem az IKEA által vagy írásbeli jóváhagyásával
szerevezett - rendezvény, |VV]HM|YHWHO]HQpVHOĘDGiV
bármilyen célú, kereskedelmi filmezés és fotózás,
- hangos, vagy egyéb okból másokat zavaró
PHJQ\LOYiQXOiVHUĘV]DNRVYLVHONHGpVPiVRNDWVpUWĘ
viselkedés melynek befolyásolhatják a többi Látogató
nyugalmát, biztonságát, valamint az áruház biztonságos
PĦN|GpVpW
- bármilyen kereskedelmi (és promóciós) tevékenység
folytatása,
- koldulás
Egyéb rendelkezések:
- Szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata,
YDODPLQWDWĦ]YpGHOPLEHUHQGH]pVHNNHOW|UWpQĘ
EiUPLQHPĦYLVV]DpOpV WĦ]ROWyNpV]OpNHN IVWpU]pNHOĘN
VWE 'RKiQ\R]QLDW|UYpQ\LHOĘtUiVRNQDN PHJIHOHOĘHQaz
épületen kívül az erre kijelölt helyen lehet!
- Nem megengedett az alkoholos italok fogyasztása
az áruház területén! Alkoholos italok fogyasztása csakés
kizárólag az IKEA- ban megvásárolt és üzemeltetett
vendéglátói egységekben lehetséges.
- Ebek és kisállatok behozatalára vonatkozó feltételek,
(ez alól k ivételt képeznek a YDNYH]HWĘVHJtWĘ kutyák)
külön szabályzatban találhatók, mely a Házirend részét
képezi és az az áruházak be- és kijáratánál kerül
kifüggesztésre.

- Részletek az áruházban, a be- és kijáratoknál, valamint
a honlapon találhatóak
- 6]LJRU~DQWLORVD],.($WHUOHWpUHPpUJH]ĘNHOOHPHWOHQ
szagú anyagok, fegyverek és egyéb veszélyes tárgyak
(melyek akár az emberi életre fenyegetést
MHOHQWKHWQHN YDODPLQWWĦ]YHV]pO\HVDQ\DJRN
behozatala!
- Alkoholos, kábítószeres állapotban nem engedélyezett
az áruházba belépni illetve ott tartózkodni.
- Robogó, görkorcsolya, gördeszka, kerékpár vagy egyéb
PiVMiUPĦpVDVSRUW-rekreációs eszközök használata
az áruházban nem engedélyezett
- Látogató köteles az áruházat és annak minden egységét
óvni, iOOHWYHH]HNHWUHQGHOWHWpVpQHNPHJIHOHOĘHQ
használni.
Tilos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt
okozni, megrongálni az IKEA tulajdonát, legyen az
termék, ingatlan vagy annak része. Manipulálni bármely
berendezést, beleértve a technikai és technológiai
berendezéseket szigorúan tilos.
Tilos továbbá olyan tevékenységet végezni, mely
veszélyezteti egészséget és személyi biztonságot.
Az ilyen cselekmény feljelentést von maga után.
- A parkolót Látogatóink parkolására használhatják, ahol
egyéb más tevékenység nem engedélyezett. Az áruház
]iUiViWN|YHWĘHQDWHUOHWHWHONHOO hagyni.
További információk:
- Az áruház kiürítése esetén, kérjük, kövesse a
hangosbemondó rendszer, az IKEA dolgozói és a
biztonsági szolgálat által meghatározott iránymutatásokat.
- Az áruház biztonsági szolgálat az elhagyott tárgyakat,valamint
az FVRPDJPHJĘU]Ę szekrényekben hagyottFVRPDJRNDW
MHJ\]ĘN|Q\YH]LpVDW|UYpQ\L
V]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOĘHQ kezeli
- Az áruházban CCTV kamerarendszer figyeli és rögzíti
az eseményeket. A kamerarendszer üzemeltetési az
alkalmazandó szabályok (pl.: Info. törvény rendelkezésinek
PHJIHOHOĘHQW|UWpQLN
- A kamerarendszerhez kapcsolódó szabályzat az áruházak be- és
kijáratánál található meg.
- Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályokban foglaltakat
betartva, biztonsági szolgálatunk a távozás során
felkérheti látogatónkat, hogy a náluk található csomagot
mutassák be.
- Az áruházban tartózkodás során bármilyen segítségre van
szüksége vagy gyanús tevékenyégre figyel fel, kérjük, azt
azonnal jelezze a biztonsági szolgálatnak vagy az IKEA
dolgozóinak
- Az áruházban található gyermekjátszó (Smaland)
szabályzata a helyszínen került kifüggesztésre.
- Az IKEA által kialakított játszóhelyeket, ahol nincs
IHOJ\HOHWPLQGHQNLFVDNVDMiWIHOHOĘVVpJpUHhasználhatja.
- Az IKEA áruház parkolóiban a KRESZ szabályai
érvényesek. A parkoló nyitvatartási ideje megegyezik az
áruház nyitvatartási idejével.
- $],.($iUXKi]WHUOHWpUHW|UWpQĘEHOpSpVVHODKi]LUHQG
elfogadásra kerül
- Köszönjük a megértésüket és kelOHPHVLGĘW|OWpVW
kívánnak az IKEA áruházak!
Budapest, 2019. január

HÁZIREND AZ IKEA LAKBERENDEZÉSI KFT ÁRUHÁZAIBA
È//$77$/e5.(=ėK SZÁMÁRA
Az IKEA lakberendezési áruház állatbarát áruház, ahol, Vásárlóink és
NHGYHQFHLN UpV]pUH OHKHWĘVpJHW NtYiQunk EL]WRVtWDQL arra, KRJ\ MyO
V]RFLDOL]iOWNXW\iYDOpVHJ\pEkis állattal, a házirend rendelkezéseinek
betartásával Vásárlóink QpJ\OiE~ WiUVXNNDO/ kis állatukkal HJ\WW
tartózkodhassanak. A minél harmonikusabb HJ\WWOpW és a vonatkozó
MRJV]DEiO\RNQDN YDOy PHJIHOHOpV pUGHNpben, az alábbi házirendet
PLQGHQiOODWWDOpUNH]ĘV]HPpO\köteles betartani.
 Az ,.($/DNEHUHQGH]pVL.IW WHUOHWpUH IDMWiWyO PpUHWWĘO
életkortólIJJHWOHQO kis- és QDJ\WHVWĦ NXW\iN i s beléphetnek és
mindazonWHUOHWUHLVEHYLKHWĘNDKROHODGiVW|UWpQLN, a]
pOHOPLV]HUWiUXVtWypVpUWpNHVtWĘKHO\LVpJHNHWNLYpYH
 $],.($/DNEHUHQGH]pVL.IWáruházai emeletén található éttermi
WHUOHWUHiOODWRWQHPOHKHW bevinni, kivételt képeznek Hz alól, DVHJtWĘ
pVYDNYH]HWĘNXW\iN.
 Az IKEA LDNEHUHQGH]pVL .IW WHUOHWpQHN HQJHGpO\H]HWW UpV]pUH
SyUi]]DOIHOYH]HWYHYDJ\KRUGR]yEDQKR]KDWyNbe NXW\iN.
 EJ\pE kisállatok csak hordozóban tartózkodhatnak az áruház
PHJKDWiUR]RWWWHUOHWpQ.
 Állatot FVDN RO\DQ V]HPpO\ YH]HWKHW DNL D] állat LUiQ\tWiViUD
NH]HOpVpUHpVIpNHQWDUWiVDUD alkalmas.
 $]iOODWRWIHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\FVDNHJpV]VpJHVMyO
V]RFLDOL]DOWPHJIHOHOĘLGHJUHQGV]HUĦWLV]WDiSROWiOODWRWKR]KDW
be es vezethet az iUXKi]DNHQJHGpO\H]HWWWHUOHWéQRO\PyGRQ
KRJ\D]PiVWHVWLpSVpJHWHJpV]VpJHWQHYHV]pO\H]WHVVH
Q\XJDOPDWQH ]DYDUMDIpOHOPHWQHNHOWVHQpVYDJ\DQ\DJLNiUWQH
okozzon.
 9HV]pO\HV ebet NL]iUyODJ a KDUDSiV OHKHWĘVpJpW PHJDNDGiO\R]y
EL]WRQViJRV V]iMNRViUUDO és NLE~MiVWPHJDNDGiO\R]yQ\DN|UYYHO/
hámmalNpWPpWHUQpOQHPKRVV]DEEQHPNLK~]KDWySyUi]RQD
PHJIHOHOĘV]HPpO\IHOJ\HOHWpYHOV]DEDGYH]HWQL
 $]iOODWRWIHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\QHNIRNR]RWWDQNHOOILJ\HOQLHD]
iUXKi]UHQGMpUHHV WLV]WDViJiUD
 Az ,.($/DNEHUHQGH]pVL.IWWHUOHWpn az állat minden cselekedetéért
DIHOYH]HWĘDKRUGR]yEDQEHKR]y V]HPpO\, valamint az ál lat JD]GiMD
IHOHOĘVEQWHWĘMRJLSROJiUMRJLpVV]DEiO\VpUWpVYRQDWNR]isiEDQtJ\
károkozás esetén is kizárólaJDIHOYH]HWĘWEHKR]yWLOOHWYHDJD]GiW
WHUKHOLEiUPLQHPĦNiUWpUtWpVLNiUWDODQtWisi IHOHOĘVVpJ
 $],.($/DNEHUHQGH]pVL.IWHQJHGpO\H]HWWWHUOHWHLUHNL]iUyODJ
FKLSSHOHOOiWRWWYHV]HWWVpJHOOHQ beoltott, HJpV]VpJHV állatot lehet
behozni.
 A IHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\QHNPDJiYDONHOOKR]QLDDz állat oltási
N|Q\YpWYDJ\D]iOODW~WOHYHOéWDPHO\HWD],.($/DNEHUHQGH]pVL.IW
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V]DNV]HPpO\]HWpQHN YDODPLQW EL]WRQViJL V]HPpO\]HWpQHN NpUpVpUH IHO
kell mutatnia abból a FpOEyO KRJ\ HJ\pUWHOPĦHQ EL]RQ\tWKDWy OHJ\HQ D
PHJIHOHOĘROWiV PHJOpWH

$],.($/DNEHUHQGH]pVL.IWIHQQWDUWMDPDJiQDNDMRJRWKRJ\
báUPLNRUV]DNHPEHUVHJtWVpJpYHOH OOHQĘUL]]Haz állat ROWiVLN|Q\YpW
~WOHYHOpWHVD]D]RQRVtWyFKLSPHJOpWpW
Az ,.($/DNEHUHQGH]pVL.IW IHQQWDUWMDPDJiQDN a MRJRW KRJ\

DPHQQ\LEHQ az
iOODWRWIHOYH]HWĘEHKR]y V]HPpO\QHP WXGMD
IHOPXWDWQL a házi kedvenc oltási N|Q\YpW~WOHYHOpt, DNNRU az állat és
az állatot IHOYH]HWĘEHKR]y V]HPpO\az áruház WHUOHWpUĘONLYH]HWKHWĘ.
$],.($/DNEHUHQGH]pVL.IWIHQQWDUWMDPDJiQDNDMRJRWKRJ\

DPHQQ\LEHQD]áOODWRWIHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\D+i]LUHQG 6.
YDJ\
SRQWMiWPHJV]HJLDNNRUD]iOODWés az állatotIHOYH]HWĘEHKR]y
V]HPpO\D]iUXKi]WHUOHWpUĘONLYH]HWKHWĘ.

$],.($/DNEHUHQGH]pVL.IWIHQQWDUWMDPDJiQDNDMRJRWKRJ\
DPHQQ\LEHQDNXW\DQHPUHQGHONH]LND]RQRVtWyFKLSSHODNNRUD
NXW\DpVD]iOODWRWIHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\D]iUXKi]WHUOHWpUĘO
NLYH]HWKHWĘ.

$],.($IHQQWDUWMDPDJiQDNDMRJRW KRJ\VDMiWKDWiVN|UpEHQ
HJ\ROGDO~DQHOG|QWVHPHO\iOODWRNDW]iUMDNLD]iUXKi]LOiWoJDWiVEyO.

$PHQQ\LEHQD]iOODWD],.($ áruház WHUOHWpQSLV]NtWD]WD
IHOYH]HWĘEHKR]yV]HPpO\QHNNöWHOH]ĘIHOWDNDUtWDQLDéVHJ\EHQD]
LQIRUPiFLyVSXOWEDQOpYĘPXQNDWirs számára MHOH]QLD]HVHPpQ\Wps
NpUQLIHUWĘWOHQtWĘWDNDUtWiVW

$EHKR]RWWiOODWWDOHON|YHWHWWVpUOpVWRNR]yDJUHVV]Ly
UHQGĘUVpJLIHOMHOHQWpVWYRQhat PDJDXWiQ
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