Nákup on-line
Chcete ušetřit svůj čas a nakoupit z pohodlí domova?
Máme řešení – vyberte a zaplaťte své zboží
on-line a my ho pro vás buď připravíme k odvozu,
nebo vám ho dovezeme přímo domů.

Klikni a vyzvedni
Nákup

Cena

do 50 000,–

300,–

nad 50 000,–

0,–

Jak na to?
1.

Navštivte naše internetové stránky www.IKEA.cz. Vyberte si výrobky
a vložte je do nákupního seznamu. Potom si vyberte obchodní dům,
abyste si ověřili, že je zboží skladem.

2.

Klikněte na tlačítko „Nákup on-line“, vyberte službu „Klikni a vyzvedni“,
a pokračujte v objednávce. Zvolte si z nabídnutých termínů
vyzvednutí a objednávku zaplaťte. Po zaplacení od nás obdržíte
potvrzující e-mail se všemi potřebnými informacemi.

3.

Když bude vaše zboží připraveno, obdržíte od nás zprávu.
Potom již stačí jen zboží vyzvednout na výdejním místě.

Tuto službu poskytuje IKEA Česká republika, s. r. o.
Klikni a dovezeme
Nákup

Cena

do 5 000,–

600,–

do 10 000,–

900,–

do 15 000,–

1 300,–

do 25 000,–

1 800,–

do 50 000,–

2 300,–

do 75 000,–

2 500,–

do 150 000,–

3 000,–

nad 150 000,–

0,–

Cena služby se skládá z vyzvednutí zboží (300 Kč) a dopravy zboží.

Jak na to?
1.

Navštivte naše internetové stránky www.IKEA.cz. Vyberte si výrobky
a vložte je do nákupního seznamu.

2.

Klikněte na tlačítko „Nákup on-line“, vyberte službu „Klikni a dovezeme“,
a pokračujte v objednávce. Vyberte si z nabídnutých
termínů dodání zboží a objednávku zaplaťte.

3.

Po zaplacení od nás obdržíte potvrzující e-mail se všemi
potřebnými informacemi.

Tuto službu poskytuje společnost IKEA Česká republika, s. r. o.,
ve spolupráci se společností HRAL, s. r. o.
Kontaktní centrum IKEA:
Tel.: +420 234 567 890, E-mail: IKEA.info@IKEA.com
Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou konečné.
Ceník se řídí platnou legislativou.
Nabídka služeb a cen je platná od 1. 9. 2018.
Právo na změny vyhrazeno.

Navštivte www.IKEA.cz/sluzby
nebo naskenujte kód QR.
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