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Cennik usług w IKEA 
Zorganizowanie transportu i usługi powiązane 

Zorganizowanie dostawy pod adres 

wskazany przez Klienta 

 

 

Dostępność oraz cena uzależniona jest od wagi Towarów objętych zamówieniem i miejsca 

dostawy wg kodu pocztowego podanego w zamówieniu. Ostateczna cena usługi wynika z 

zamówienia.  

 
Przedział wagowy Dostawa bez 

wniesienia 

Dostawa z 

wniesieniem 

Dostawa z 

wniesieniem o 

wybranej porze dnia 

Do 50 kg 49 zł 79 zł 99 zł 

50 kg – 200 kg 89 zł 149 zł 179 zł 

200 kg – 400 kg Nie dotyczy 229 zł 259 zł 

400 kg – 1000 kg Nie dotyczy 429 zł 459 zł 

 

Pow.1000 kg suma powyższych przedziałów 

 

Zorganizowanie dostawy do Punktu 

Odbioru 
29 zł 

Dostawa kurierem 0-30 kg 15 zł 

30-60 kg 30 zł 

Dostawa do paczkomatu  12 zł  

Odbiór AGD  

(występuje tylko w połączeniu z usługą 

zorganizowania dostawy 

pod adres wskazany przez Klienta przy 

zakupie nowego sprzętu AGD) 

 

Nieodpłatnie - odbiór zużytego sprzętu spełniającego warunki z 

Pkt. III Regulaminu w zakresie usługi transportu sprzętu AGD. 

20 zł - za odbiór sprzętu innego niż wskazany powyżej 

(w każdym z tych przypadków należy doliczyć koszt usługi zorganizowania dostawy pod 

adres wskazany przez Klienta, obliczony zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) 

Odbiór materaca 

 

20 zł (należy doliczyć koszt usługi zorganizowania dostawy z wniesieniem lub dostawy z 

wniesieniem o wybranej porze dnia pod adres wskazany przez Klienta, obliczony zgodnie z 

zasadami opisanymi powyżej) 

Odbiór sofy 135 zł (należy doliczyć koszt usługi zorganizowania dostawy z wniesieniem lub dostawy z 

wniesieniem o wybranej porze dnia pod adres wskazany przez Klienta, obliczony zgodnie z 

zasadami opisanymi powyżej) 

Odbiór fotela 60 zł (należy doliczyć koszt usługi zorganizowania dostawy z wniesieniem lub dostawy z 

wniesieniem o wybranej porze dnia pod adres wskazany przez Klienta, obliczony zgodnie z 

zasadami opisanymi powyżej) 

Przechowywanie zakupionych 

Towarów 

(usługa tylko w połączeniu z usługą 

zorganizowania transportu towarów ze 

zbieraniem i wniesieniem) 

Odpłatna dla przypadków wskazanych w pkt. III Regulaminu w zakresie usługi 

przechowywania Towarów – 22 zł za każdy dzień przechowywania (należy doliczyć koszt 

usługi zorganizowania transportu pod adres wskazany przez Klienta, obliczony zgodnie z 

zasadami opisanymi powyżej) 

Usługi montażu 

W przypadku wykonywania usług montażowych, do ich wartości dolicza się koszt dojazdu wykonawcy, który Klient może zweryfikować przed 

zawarciem umowy za pomocą kalkulatora dostępnego pod adresem https://www.ikea.com/ms/pl_PL/service-offer/delivery/ Ostateczna cena 

za usługi zamówione przez Klienta wynika z zamówienia. 

Montaż mebli 15 % wartości montowanych Towarów z zamówienia 

(cena Towarów bez rabatów i upustów), minimum 150 zł 

Montaż mebli łazienkowych 

15 % wartości montowanych Towarów z zamówienia 

(cena Towarów bez rabatów i upustów), minimum 150 zł 

Montaż umywalki, baterii spoza IKEA wraz 

z podłączeniem 
70 zł / szt. 

Montaż i instalacja punktu elektrycznego 

lub oświetleniowego 
50 zł/1 punkt 

Podłączenie hydrauliczne 60 zł 

Montaż i instalacja kuchni KNOXHULT 

Zestaw góra 1,2 m / dół 1,2 m 199 zł 

Zestaw góra 1,2 m / dół 1,8 m     299 zł 

Zestaw góra 1,8 m / dół 1,8 m     399 zł 

Dodatkowa szafka KNOXHULT 59 zł/1 szt. 

Szafka narożna KNOXHULT 59 zł/1 szt. 

Montaż i instalacja kuchni ENHET 

(cena jest uzależniona od ceny 

montowanych Towarów, bez ceny 

sprzętów AGD) 

Do 2000 zł  200 zł  
Od 2000,01 zł do 4000 zł 300 zł  

Od 4000,01 zł do 6000 zł  500 zł  

Powyżej 6000 zł  1000zł 

Montaż i instalacja kuchni METOD 

(cena jest uzależniona od ceny 

montowanych Towarów, bez ceny 

sprzętów AGD) 

Do 3000 zł 500 zł 

Od 3000,01 zł do 6000 zł 900 zł 

Od 6000,01 zł do 9000 zł 1450 zł 

Od 9000,01 zł do 13000 zł 1950 zł 

Powyżej 13000 zł 2500 zł 

Montaż i instalacja AGD 

(W przypadku zamówienia usługi bez 

usługi montażu i instalacji kuchni 

KNOXHULT/METOD cena minimalna 

wynosi 200 zł) 

AGD z IKEA 50 zł/1 szt. 

AGD spoza IKEA 100 zł/1 szt. 

https://www.ikea.com/ms/pl_PL/service-offer/delivery/
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Montaż i instalacja elementów 

wyposażenia kuchni 

(W przypadku zamówienia usługi bez 

usługi montażu i instalacji kuchni 

KNOXHULT/METOD cena minimalna 

wynosi 200 zł) 

Montaż i instalacja zlewozmywaka 130 zł/1 szt. 

Montaż i instalacja baterii kuchennej 70 zł/1 szt. 

Montaż dozownika płynu do mycia 

naczyń 
50 zł/1 szt. 

Montaż blatu 80 zł/1 mb. 

Łączenie blatów na śruby rzymskie 250 zł/1 połączenie 

Montaż i instalacja punktu elektrycznego 

lub oświetleniowego 
50 zł/1 punkt 

Montaż frontu z uchwytem do szafki lub 

montaż uchwytu do frontu 
18 zł/1 szt. 

Montaż paneli ściennych/podsufitowych 60 zł/1 szt. 

Montaż nóżek spoza IKEA 5 zł/1 szt. 

Montaż blatów/paneli ściennych na 

indywidualne zamówienie Klienta 

(cena jest uzależniona od ceny 

montowanych blatu/panela ściennego, 

bez ceny sprzętów AGD) 

Cena nie obejmuje montażu zlewu, 

baterii i AGD (płatne wg. Cennika) 

Do 500 zł Ujęty w cenie blatu/panela 

Od 500 zł 299 zł 

Usługi planowania i wymiarowania 

W przypadku wykonywania usług planowania i wymiarowania, do ich wartości dolicza się koszt dojazdu wykonawcy, który Klient może 

zweryfikować przed zawarciem umowy za pomocą kalkulatora dostępnego pod adresem https://www.ikea.com/ms/pl_PL/service-

offer/delivery/  

Ostateczna cena za usługi zamówione przez Klienta wynika z zamówienia. 

Płatne zdalne planowanie szaf PAX  1zł/45 min spotkanie 

Płatne zdalne planowanie systemu przechowywania 

BESTA  
1zł/30 min spotkanie 

Wymiarowanie kuchni i wymiarowanie  Od 150 zł 

Planowanie kuchni w sklepie 79 zł  

Planowanie kuchni w sklepie z wymiarowaniem  Od 229 zł 

Planowanie kuchni zdalne 99 zł 

Planowanie kuchni zdalne z wymiarowaniem Od 249 zł 

Planowanie kuchni w domu Klienta 399 zł 

Ekspresowe planowanie kuchni 99 zł/60 min spotkanie 

Usługa weryfikacji projektu kuchni względem 

pomieszczenia przed montażem kuchni 
 Od 150 zł 

Wymiarowanie blatu lub panelu ściennego na 

indywidualne zamówienie Klienta 

Cena usługi uzależniona jest od miejsca jej wykonania zdefiniowanego na 

podstawie kodu pocztowego podanego w zamówieniu. Ostateczna cena 

usługi wynika z zamówienia. Klient może zweryfikować poprawność 

wyliczenia ceny przed zawarciem umowy za pomocą kalkulatora 

dostępnego pod adresem: https://www.ikea.com/ms/pl_PL/service-

offer/delivery/  

Doradztwo w urządzaniu wnętrz IKEA Aranżacja wnętrza 499 zł 

Projekt koncepcyjny 999 zł 

Zdalne Doradztwo w urządzaniu wnętrz IKEA 
Aranżacja wnętrza 499 zł 

Planowanie dla Firm Doradztwo 

produktowe dla Firm 
99 zł 

Aranżacja wnętrz 

komercyjnych dla 

Firm 

499 zł 

Projekt koncepcyjny 

3D dla Firm 
999 zł 

Usługi szycia 

Usługa szycia/haftowania Zakres i cennik dostępny w sklepie IKEA realizującym usługę i poprzez 

Domolinię. Ostateczna cena za usługi zamówione przez Klienta wynika z 

zamówienia. 
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