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Polityka zwrotów Okaż swoim meblom trochę serca

Ogólne warunki dotyczące wszystkich gwarancji

Jeśli zmienisz zdanie lub nie będziesz w pełni zadowolony ze  
swoich zakupów, możesz wymienić lub zwrócić nieużywany  
produkt kiedy tylko chcesz, bez ograniczeń czasowych.  
By dokonać wymiany lub zwrotu, niezbędny będzie dowód 
zakupu i oryginalne opakowanie. Zwrot zostanie dokonany w tej 
samej formie płatności, jaką dokonano zakupu. Nie przyjmujemy 
zwrotów artykułów używanych, blatów i zlewów na indywidualne 
zamówienie, produktów z działu sprzedaży okazyjnej, kart  
upominkowych IKEA i produktów spożywczych. 

Pokochaj albo zmień!  
Masz na to aż 90 dni!
Początkowo nowy materac może wydawać ci się zbyt twardy  
lub zbyt miękki. Daj sobie minimum miesiąc, by przespać się  
z nowym zakupem. Jeżeli po tym czasie nadal będziesz się wahał,  
nie martw się – w IKEA masz aż 90 dni, by wymienić swój nowy  
materac na inny z asortymentu IKEA, który w pełni pokochasz –  
na długo! Nasze materace mają bezpłatną 25-letnią gwarancję. 

Regulamin zwrotów jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta lub  
na IKEA.pl

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
Na stronie IKEA.pl oraz na metce cenowej znajdziesz zalecenia 
dotyczące pielęgnacji naszych produktów. Przestrzeganie tych 
prostych wskazówek pozwoli ci cieszyć się nowymi meblami 
przez długie lata. 

Instrukcje montażu online
Przeprowadzasz się? Musisz rozkręcić i ponownie zmontować 
swoje meble z IKEA? Wszystkie instrukcje montażu są dostępne 
na stronie IKEA.pl. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy zgubili 
instrukcję dołączoną do opakowania.

Części zamienne w sklepie IKEA
Zgubiłeś śrubkę lub inną część mebla? To żaden problem –  
w sklepach IKEA mamy pewien zapas części zamiennych, także 
do niektórych produktów, które nie są już dostępne w sprzedaży.

Warunki obowiązywania 
gwarancji na terenie Polski 
W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 
27.07.2002 o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej, kupującemu 
(osobie fzycznej) przysługują 2 lata zgod-
ności towaru z umową, jeśli nie zaznaczo- 
no inaczej. W przypadku pozostałych  
podmiotów (zgodnie z Kodeksem Cywil-
nym) przysługuje 1 rok z tytułu rękojmi  
za wady fzyczne. 
Gwarancja na sprzedany towar kon-
sumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru  
z umową („Ustawa z dn. 27.07.2002  
o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu  
Cywilnego Dz.U. 2002 nr 141 poz 
1176”).  

Gwarancje obowiązują od daty  
zakupu w sklepie IKEA. Zachowaj  
dowód zakupu, który stanowi pod-
stawę do roszczeń gwarancyjnych.  

Informujemy, że planowana jest zmiana 
przepisów dotyczących odpowiedzialności 
sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej  
- w przypadku towarów nabytych po 
zmianie przepisów, odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru 
z umową ma zostać zastąpiona odpowie-
dzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
O zmianach przepisów poinformujemy 
klientów w sklepach IKEA i na stronie 
internetowej IKEA.pl. 

Okres gwarancji  
Każda gwarancja obowiązuje przez okres 
zgodny z symbolem umieszczonym przy 
danym produkcie, począwszy od daty 
zakupu. 

Jakie działania podejmie 
IKEA, by rozwiązać problem? 
IKEA zbada produkt i zdecyduje, czy 
powstałe wady są objęte gwarancją. 
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne 
zostanie uznane za zasadne, IKEA dany 
produkt naprawi lub wymieni na taki 
sam. W przypadku, kiedy dany produkt 
nie jest już dostępny w sprzedaży, IKEA 
zapewni jego zamiennik porównywalny 
pod względem funkcji, jakości i ceny. 
Wymiana towarów na nowe, wolne 
od wad nie skutkuje przedłużeniem 
gwarancji. Jeżeli dane roszczenie gwa-
rancyjne zostanie uznane za zasadne, 
IKEA, odpowiednio, pokryje koszty 
naprawy, części zamiennych, dojazdu  
i godzin pracy ekipy naprawczej oraz 
wysyłki pod warunkiem, że reklamowa-
ny produkt będzie czysty, a dostęp do 
niego nie będzie utrudniony. Powyższe  
nie ma zastosowania w przypadku 
napraw lub modyfkacji produktu 
dokonywanych bez akceptacji IKEA. 
Wymienione części lub produkt stają się 
własnością IKEA.

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, 
które były nieodpowiednio przecho-
wywane, nieprawidłowo użytkowane, 
montowane, podłączane, przerabiane 
lub czyszczone przy użyciu nieodpo-
wiednich metod lub środków czystości. 

Należy zawsze przestrzegać zaleceń 
dotyczących montażu, instalacji  
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie 
obejmuje normalnego zużycia, w tym 
zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także 
innych szkód mechanicznych. Gwaran-
cja nie ma zastosowania, jeśli produkt 
był przechowywany na zewnątrz lub  
w wilgotnym otoczeniu (np. w łazience) 
lub wykorzystywany w warunkach  
innych niż domowe. Gwarancja nie 
obejmuje artykułów zakupionych  
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej oraz 
ostatnich sztuk z ekspozycji.

Zalecenia dotyczące  
pielęgnacji 
By skorzystać z niniejszej gwarancji,  
należy stosować się do zaleceń dotyczą-
cych pielęgnacji poszczególnych produk-
tów.
 Informacje o sposobie pielęgacji 

znajdziesz w sklepach IKEA i na 
IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować, 
jeśli potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z najbliższym sklepem 
IKEA.

 Adresy i telefony do sklepów  
znajdziesz w katalogu IKEA lub  
na stronie IKEA.pl.

 Szczegółowe warunki gwarancji  
znajdują się w broszurach gwarancyj-
nych obowiązujących w dniu zakupu  
w sklepach IKEA.

Zawsze możesz 
zmienić zdanie Na długie lata

Gwarancje

Zeskanuj stronę

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

15
lat

Bezpłatna
gwarancja

25
lat

Bezpłatna
gwarancja
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Szczegółowe warunki gwarancji

Materace
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania następujących elementów 
materacy i/lub den łóżek opisanych po-
niżej: • Sprężyny w materacach spręży-
nowych • Rdzeń z pianki w materacach 
piankowych • Rdzeń z lateksu w matera-
cach lateksowych • Drewniana rama  
i listewki w dnach łóżka z listewek  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego.
Które produkty nie są objęte gwa-
rancją: Wszystkie maty na materac: 
SULTAN TORÖD, SULTAN TRANDAL, 
SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME, SULTAN 
TAFJORD; dno łóżka z listewek SULTAN 
LADE, materace JÖMNA, wszystkie 
materace dziecięce i materace do sof 
rozkładanych.   
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

PAX/KOMPLEMENT 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i 
wykonania elementów szaf i wyposażenia 
wewnętrznego z serii PAX/KOMPLEMENT: 
• Obudowy • Drzwi • Zawiasy • Przegro-
dy do obudów, półki wstawiane i półki z 
przegrodami • Mechanizm drzwi przesu-
wanych • Wyposażenie wewnętrzne  
KOMPLEMENT. Gwarancja dotyczy  
wyłącznie użytku domowego. 
Które produkty nie są objęte gwaran-
cją: KOMPLEMENT wkład do wysuwanej 
półki, KOMPLEMENT wkład na biżuterię do 
wysuwanej półki, KOMPLEMENT przegro-
da do wysuwanej półki i KOMPLEMENT 
taca, 3 szt.   Patrz również ogólne  
warunki gwarancji na str. 315.

System mebli  
kuchennych METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów 
i wykonania następujących elementów 
systemu mebli kuchennych METOD:  
• obudowy szafek (z wyjątkiem TUTEMO  
i HÖRDA) • fronty • zawiasy UTRUSTA  
• w pełni wysuwane szufady MAXIMERA  
• elektryczny otwieracz szufady UTRU-
STA • półki UTRUSTA ze szkła hartowane- 
go i melaminy • suszarki do naczyń UTRU-
STA • cokoły • nogi • panele maskujące  
• listwy/profle dekoracyjne • blaty  
robocze o grubości co najmniej 2.8 cm  
(z wyjątkiem blatów LILLTRÄSK, FYNDIG  
i KLIPPSTA) • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG) 
Które produkty nie są objęte gwaran-
cją: szufady FÖRVARA (objęte bezpłatną 
10-letnią gwarancją), kosze druciane, 
gałki, uchwyty, blaty LILLTRÄSK, FYNDIG 
i KLIPPSTA oraz zlew FYNDIG.  
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

Kuchnie wolnostojące
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i 
wykonania wszystkich elementów z serii 
wolnostojących kuchni VÄRDE. Gwarancja 
dotyczy wyłącznie użytku domowego.
Które produkty nie są objęte gwaran-
cją: Gałki i uchwyty, sprzęt gospodarstwa 
domowego, baterie kuchenne, półki i półki 

ścienne VÄRDE z litego drewna.   
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

System mebli kuchennych 
FYNDIG i KLIPPSTA
Systemy FYNDIG i KLIPPSTA nie są objęte 
tą gwarancją.

Sprzęt gospodarstwa  
domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje usterki sprzętu, spowodowane 
przez wadliwą konstrukcję lub wady ma-
teriałowe i obowiązuje od daty dokonania 
zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja doty-
czy wyłącznie użytku domowego. Wyjątki 
od powyższego opisane są w akapicie: 
„Czego nie obejmuje gwarancja?”. 
W okresie obowiązywania gwarancji, IKEA 
pokryje wszelkie koszty związane z usu-
nięciem usterek, takie jak koszty napraw, 
części zamiennych, robocizny i koszty 
transportu pod warunkiem, że produkt 
zostanie udostępniony do naprawy bez 
konieczności ponoszenia żadnych dodat-
kowych kosztów. Wymienione części stają 
się własnością IKEA.
Okres gwarancji Gwarancja obowiązuje 
przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu  
sprzętu AGD w IKEA. W przypadku 
sprzętu AGD z serii LAGAN, gwarancja 
obowiązuje przez okres dwóch (2) lat od 
daty zakupu. Naprawa sprzętu i wymiana 
części nie powodują przedłużenia okresu 
obowiązywania gwarancji.  
Które produkty są objęte tą gwaran-
cją? 5-letnia gwarancja obejmuje wszyst-
kie sprzęty AGD z asortymentu IKEA, 
z wyjątkiem serii LAGAN.
Kto odpowiada za naprawy serwiso-
we? Naprawa lub wymiana sprzętu AGD 
zostanie dokonana poprzez sieć autoryzo-
wanych punktów serwisowych.
Czego nie obejmuje gwarancja?  
• Normalnego zużycia sprzętu. • Uszko-
dzeń będących rezultatem celowego dzia-
łania bądź zaniedbania przez użytkow- 
nika, użycia niezgodnego z instrukcją 
obsługi, nieprawidłowej instalacji, podłą-
czenia sprzętu do niewłaściwego źródła 
napięcia, uszkodzeń spowodowanych re-
akcją chemiczną bądź elektrochemiczną, 
rdzą, korozją lub uszkodzeń spowodowa-
nych zalaniem, w szczególności uszko-
dzeń spowodowanych wysoką  

zawartością kamienia w wodzie, uszko-
dzeń spowodowanych nietypowymi 
warunkami pogodowymi. • Wymiany  
wyczerpanych baterii i żarówek.  
• Elementów dekoracyjnych, których 
uszkodzenie nie ma negatywnego wpływu 
na funkcjonowanie sprzętu, włączając  
w to zarysowania i ewentualne przebar- 
wienia. • Przypadkowych uszkodzeń 
spowodowanych przez przedmioty lub 
substancje obce, czyszczenia i wymiany 
fltrów w okapach oraz usuwania zanie- 
czyszczeń z pojemników na środki  
czyszczące i systemów drenażowych.  
• Uszkodzeń następujących elementów: 
szkła ceramicznego, akcesoriów, koszy  
na naczynia i sztućce, systemów dopro-
wadzających i drenażowych, uszczelek, 
żarówek, osłonek żarówek, wyświetlaczy, 
gałek, obudów i elementów obudów.  
Gwarancja obowiązuje w powyższych 
przypadkach, jeżeli można dowieść, że 
wady te powstały w procesie produkcyj- 
nym. • Przypadków, gdy podczas wizyty 
serwisanta nie stwierdzono żadnej 
usterki. • W przypadkach, gdy sprzęt był 
naprawiany przez serwis nieautoryzowa- 
ny przez IKEA lub jeżeli użyto nieoryginal- 
nych części zamiennych. • Napraw wyma- 
ganych w przypadku niewłaściwej instala- 
cji, która została przeprowadzona niez- 
godnie z zaleceniami. • Szkód powstałych  
w wyniku użytkowania sprzętu AGD  
w warunkach innych niż domowe, np.  
w środowisku pracy • Wady powstałe pod-
czas transportu. Jeżeli klient samodzielnie 
transportuje produkt do domu lub pod 
inny adres, IKEA nie ponosi odpowiedzial-
ności za uszkodzenia powstałe podczas 
transportu. Jeżeli jednak to IKEA dostar-
cza produkt pod wskazany przez klienta 
adres i podczas transportu produkt uleg- 
nie uszkodzeniu, IKEA ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za takowe uszkodzenia 
(jednak nie w ramach tej gwarancji).  
• Kosztów przeprowadzenia pierwszej  
instalacji sprzętu AGD z asortymentu 
IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą prac 
wykonanych przez wykwalifkowanego 
specjalistę, przy wykorzystaniu orygi-
nalnych części zamiennych IKEA, w celu 
dostosowania sprzętu pod względem 
bezpieczeństwa technicznego do specy-
fkacji obowiązujących w innym kraju Unii 
Europejskiej.

 Patrz również ogólne warunki 
gwarancji na str. 315.

Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 10-letnia 
gwarancja dotyczy wszystkich baterii  
kuchennych z asortymentu IKEA,  
z wyjątkiem baterii z serii LAGAN.  
Gwarancja obejmuje wady dotyczące 
funkcji, materiałów i wykonania. Gwaran-
cja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli  
produkt był używany w środowisku 
korozyjnym.   Patrz również ogólne 
warunki gwarancji na str. 315.

Garnki i patelnie SENSUELL
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków i patelni  
z serii SENSUELL.  
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji,  
materiału i wykonania we wszystkich 
naczyniach z serii SENSUELL. Gwarancja 
obejmuje: • Stabilność podstawy  
• Zmywanie w domowej zmywarce.
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglą-
dzie naczyń, o ile nie mają one znaczące-
go wpływu na ich funkcję.   
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

Garnki i patelnie FAVORIT
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
25-letnia gwarancja dotyczy naczyń 
FAVORIT bez powłoki zapobiegającej 
przywieraniu potraw.

Zestaw naczyń do gotowania
FAVORIT
Bezpłatna 10- i 25-letnia gwarancja 
10-letnia gwarancja dotyczy naczyń  
FAVORIT z powłoką zapobiegającą 
przywieraniu potraw. 25-letnia gwarancja 
dotyczy naczyń FAVORIT bez powłoki 
zapobiegającej przywieraniu potraw.
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, mate-
riału i wykonania we wszystkich naczy-
niach z serii FAVORIT. Gwarancja obejmu-
je: • Stabilność podstawy • Zmywanie w 
domowej zmywarce (z wyjątkiem naczyń 
z powłoką zapobiegającą przywieraniu 
potraw lub naczyń wykonanych z żeliwa, 
które należy zmywać ręcznie) • Zachowa-
nie właściwości powłok zapobiegających 
przywieraniu na patelniach z powłoką.
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglą-
dzie naczyń, o ile nie mają one znaczące-
go wpływu na ich funkcję.

 Patrz również ogólne warunki  
gwarancji na str. 315.

Garnki i patelnie IKEA 365+ 
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków i patelni  
bez powłoki zapobiegającej przywieraniu
potraw.
Bezpłatna 5-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków i patelni  
z powłoką zapobiegającej przywieraniu
potraw.
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, ma-
teriału i wykonania we wszystkich naczy-
niach do gotowania z serii IKEA 365+.
Gwarancja obejmuje: • Stabilność pod-
stawy • Zmywanie w domowej zmywarce
(z wyjątkiem naczyń z powłoką zapobie-
gającą przywieraniu potraw lub naczyń
wykonanych z żeliwa, które należy zmy-
wać ręcznie) • Zachowanie właściwości
powłok zapobiegających przywieraniu  
na patelniach z powłoką. 
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglą-
dzie naczyń, o ile nie mają one znaczące-
go wpływu na ich funkcję.
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

Patelnie TROVÄRDIG
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, mate-
riału i wykonania we wszystkich naczy-
niach z serii TROVÄRDIG. Gwarancja 
obejmuje: • Stabilność podstawy  
• Zachowanie właściwości powłok zapo-
biegających przywieraniu na patelniach  
z powłoką.  
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglą-
dzie naczyń, o ile nie mają one znaczące-
go wpływu na ich funkcję.   
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

SLITBAR
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich noży z serii SLITBAR.
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GYNNSAM, IKEA 365+  
GNISTRA
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich noży z serii wymie-

nionych powyżej.
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja-

dotyczy wyłącznie użytku domowego i
obejmuje wady dotyczące funkcji, mate-

riału i wykonania we wszystkich nożach
z wymienionych powyżej serii. Oznacza 
to, że przy normalnym użytkowaniu w
warunkach domowych i przy założeniu,  
że przestrzegane są zalecenia dotyczą-
ce pielęgnacji, noże będą równie dobrze 
się sprawdzały nawet po upływie gwaran-

cji, co w momencie zakupu. Przez normal-
ne użytkowanie rozumie się korzystanie  
z noża do krojenia produktów żywnościo-

wych, mycie noża ręcznie średnio raz
dziennie oraz regularne ostrzenie.
Gwarancja obejmuje: • Ostrość noża. Nóż 
jest ostry w momencie zakupu, a przez 
cały okres jego użytkowania nabywca 
będzie w stanie utrzymać ostrość, by nóż 
dobrze mu służył każdego dnia. Ostrze 
noża jest wykonane ze stali utwardzanej, 
dzięki czemu możliwe jest samodzielne 
ostrzenie noża i utrzymanie jego pierwot-
nej ostrości przez cały okres gwarancji.  
• Trwały uchwyt. Uchwyt noża nie powi-
nien pękać, złamać się lub poluzować od 
ostrza, co uniemożliwiłoby korzystanie  
z noża • Odporność na korozję na ostrzu 
noża.
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

GODMORGON 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania następujących mebli, 
umywalek, wyposażenia wewnętrznego 
i odpływów: meble łazienkowe GODMOR-

GON; nogi GODMORGON; porcelanowe 
umywalki ODENSVIK wraz z odpływem; 
umywalki BRÅVIKEN i EDEBOVIKEN  
z kruszonego marmuru wraz z odpływem; 
zestaw 3 pojemników GODMORGON; 
pojemnik z przegródkami, zestaw  
5 pojemników z pokrywkami, półki  
z przegrodami.
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

Baterie łazienkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 10-letnia 
gwarancja dotyczy wszystkich baterii  
łaziekowych z asortymentu IKEA.  

Gwarancja obejmuje wady dotyczące 
funkcji, materiałów i wykonania. Gwaran-

cja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 
Czego nie obejmuje gwarancja?  

Perlator znajdujący się w komplecie nie 
jest objęty tą gwarancją. Gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
przez osady powstałe w wyniku działania 
wody.   Patrz również ogólne warunki 
gwarancji na str. 315.

GALANT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i 
wykonania wszystkich głównych ele-

mentów systemu do przechowywania 
GALANT. 
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

MARKUS, VOLMAR
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i
wykonania następujących elementów:  
• Rama konstrukcyjna • Części ruchome.  
 Patrz również ogólne warunki  

gwarancji na str. 315.

Co obejmuje cena kuchni? 
Cena podana przy poszczególnych  
wnętrzach to dokładna cena kuchni  
widocznej na zdjęciu i planie pomiesz-
czenia. Całkowita cena kuchni obejmuje 
szafki METOD, szufady, fronty, blaty, pó 
ki, panele maskujące, listwy dekoracyjne, 
wysuwane kosze, zawiasy, amortyzatory,
wyposażenie wewnętrzne, cokoły, nogi, 
drzwi, gałki/uchwyty. Zlewy, baterie, 
oświetlenie i sprzęt AGD sprzedawane są 
osobno. Wszystkie kuchnie, z wyjątkiem 
kuchni HÄRLIG, zawierają amortyzatory.  

Klubowicze  
IKEA FAMILY  
zyskują więcej

Wiesz więcej
Klubowicze IKEA FAMILY jako  
pierwsi dowiadują się o nowościach  
i wydarzeniach w sklepie.

Więcej inspiracji
Klubowicze IKEA FAMILY czerpią  
mnóstwo pomysłów i inspiracji  
z magazynu live, strony  
IKEA.pl/FAMILY oraz warsztatów  
w sklepie.

Dołącz już teraz
Dołącz do Klubu Miłośników Domu  
już dziś i korzystaj z wszystkich  
przywilejów od razu - to nic nie  
kosztuje. Wypełnij formularz  
w sklepie lub na IKEA.pl/FAMILY

Wyjątkowe oferty
Na Klubowiczów IKEA FAMILY czekają 
dziesiątki wyjątkowych ofert w sklepie  
i restauracji IKEA.

Więcej korzyści
Klubowicze IKEA FAMILY mają dostęp  
do historii swoich zakupów, a przy  
wymianie lub zwrocie produktów  
nie potrzebują dowodu zakupu.

Katalog został przygotowany przez 
IKEA. Produkty w nim zamieszczone 
są w większości importowane, ale 
część z nich może być produkowana 
w Polsce. Dołożymy wszelkich starań, 
by przedstawiane artykuły były w 
ciągłej sprzedaży, choć dopuszczamy 
możliwość krótkich przerw w dosta-

wach. Zastrzegamy możliwość ewen-

tualnych zmian w parametrach tech-

nicznych i wzornictwie niektórych 
artykułów, a w razie konieczności 
użycia surowców zastępczych, oraz 
możliwość wycofania wybranych 
artykułów ze sprzedaży. 
IKEA zastrzega sobie prawo 
sprzedaży towarów wg cen innych, 
niż podano w katalogu w przypadku 
wystąpienia błędów drukarskich, 
zmiany stawek podatku VAT, zmiany 
podstawowych stop procentowych 
NBP bądź wprowadzenia nowych 
podatków lub innych opłat. Niektóre 
artykuły IKEA są sprzedawane na 
zamówienie.  
Ceny w katalogu IKEA są ważne  
od 25.08.2014 do 23.07.2015.  
Katalog udostępniany jest bezpłatnie 
i ma charakter informacyjny - nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu art. 
66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego 
(„Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 
poz. 93 z późniejszymi zmianami”).

NA RATY W IKEA
Oferujemy raty na towary i usługi  
o wartości od 300 zł do 30 000 zł.  
Proponujemy kilka okresów kredyto-

wania, aby każdy mógł dostosować 
wysokość raty do swoich możliwości 
fnansowych. Wszystkie raty podane  
w katalogu zostały wyliczone dla 
kredytu na 48 miesięcy. Raty na inne 
okresy można obliczyć w kalkulatorze 
na IKEA.pl/raty. O szczegóły pytaj 
sprzedawcę w sklepie IKEA. 

Wyliczenia kosztów reprezentatywnego 
kredytu w IKEA dla towarów w cenie 2400zł 
i umowy zawartej na 48 miesięcy: stopa 
oprocentowania: 14,99%; prowizja za  
udzielenie kredytu: 5% kredytowanej  
kwoty; całkowita kwota kredytu: 2400 zł; 
całkowita kwota do zapłaty: 3365,79 zł; 
kredyt spłacany w miesięczych ratach  
w wysokości 70,12 zł; RRSO: 19,21%.




