
Dla wszystkich, którzy 
chcą żyć po swojemu

RÅSKOG
wózek, patrz str. 181

199,-
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Miska OFTAST uratuje cię z opresji, gdy pojawi się dodatkowy gość,
dodatkowa porcja lub dodatkowy powód, by spędzić więcej czasu  
w miłym towarzystwie. Wykonana z hartowanego szkła i w bardzo 
atrakcyjnej cenie, została zaprojektowana tak, by bezcenne chwile  
w życiu przychodziły łatwiej.

OFTAST miska 2,- Szkło hartowane. Projekt: Henrik Preutz. Ø15cm. 802.589.15

Dobre rzeczy w życiu  
wcale nie muszą  
dużo kosztować

OFTAST
miska

2,-
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WSZYSTKIE CENY KATALOGOWE TO CENY MAKSYMALNE, WAŻNE DO 31 LIPCA 2017 
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Wspólnie wspieramy młodzież 
zaangażowaną społecznie 
W Polsce jest wielu utalentowa-
nych, społecznie zaangażowanych 
uczniów. Często jednak nie mogą 
oni rozwijać swoich pasji i poten-
cjału, ponieważ nie mają wystar-
czających środków na realizację  
swoich marzeń.

Od 2012 roku, wraz z Fundacją Świętego  
Mikołaja prowadzimy program stypendialny  
IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”.  
Naszym głównym celem jest rozwój kapitału 
intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zaangażo-
wanej społecznie.

Dzięki naszym pracowników i Klubowiczów  
możemy ten cel realizować – za każde okazanie 
karty IKEA FAMILY, podczas trwania kampanii  
„Na Rodzinę Można Liczyć” w naszych sklepach, 
przekazujemy 50 groszy na Fundusz Stypendialny. 

 

W ostatniej, IV edycji programu, nie tylko przy-
znaliśmy stypendia, ale również pomogliśmy 
wybranym stypendystom prowadzącym projekty 
odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczno-
ści, takie jak pomoc seniorom, promocja aktyw-
nego stylu życia czy promowanie ekologicznych 
postaw. W wyborze projektów, które otrzymały 
granty, wzięli udział nasi pracownicy.

Dotychczas w ramach tego niezwykłego projektu 
przyznaliśmy 550 stypendiów i nawiązaliśmy 
współpracę partnerską z ponad 170 szkołami  
w całej Polsce.  

Dowiedz się więcej na IKEA.pl/stypendia

Ogólne warunki gwarancji

Ludzie i społeczności320

Warunki obowiązywania gwarancji 
Gwarancje obowiązują na terenie  
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja  
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza  
uprawnień kupującego wynikających  
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy  
sprzedanej.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres  
zgodny z symbolem umieszczonym przy  
danym produkcie, począwszy od daty zakupu. 
Dowód zakupu jest wymagany jako podstawa 
roszczeń gwarancyjnych.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach 
warunków niniejszej gwarancji? 
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie 
uznane, IKEA dany produkt naprawi lub wymieni 
na taki sam, niewadliwy. W przypadku kiedy  
dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, 
IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny  
pod względem funkcji, jakości i ceny.
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie 
uznane, IKEA, odpowiednio, pokryje koszty  
naprawy, części zamiennych, dojazdu i godzin 
pracy ekipy naprawczej oraz wysyłki.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku 
napraw lub modyfikacji produktu dokonywanych 
samodzielnie przez klienta lub na jego zlecenie 
bez akceptacji IKEA.
Wymienione części lub produkt stają się  
własnością IKEA.
Reklamowany produkt powinien być czysty,  
a w przypadku jego zainstalowania, dostęp  
do niego nie może być utrudniony. 

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów,  
które były nieodpowiednio przechowywane, 
nieprawidłowo użytkowane, montowane, podłą-
czane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu 

nieodpowiednich metod lub środków czystości. 
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących 
montażu, instalacji i pielęgnacji produktów.
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć  
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt  
był przechowywany na wolnym powietrzu,  
w wilgotnym otoczeniu 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 gwarancji, należy stosować  
się do zaleceń dotyczących pielęgnacji  
poszczególnych produktów.

 Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz  
w sklepach IKEA i na IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować, jeśli  
potrzebujesz pomocy 
Gwarantem jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Jankach, 05-090 Raszyn Pl. Szwedzki 3, 
KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 
010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 
złotych. 
 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.  
Adresy i numery telefonu znajdziesz w tym  
katalogu oraz na IKEA.pl.

 Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązują-
cymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA. 

Broszury są dostępne w sklepach oraz na IKEA.pl 

 Zachowaj dowód zakupu, który stanowi  
podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

Katalog został przygotowany przez IKEA. 
Produkty w nim zamieszczone są w większo-
ści 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 dostawach.  
 
Zastrzegamy możliwość ewentualnych 
zmian w parametrach technicznych  
i wzornictwie niektórych artykułów,  
a w razie konieczności użycia surowców 
zastępczych, oraz możliwość wycofania 
wybranych artykułów ze sprzedaży.  
IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży  
towarów według 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 22.08.2016 do 31.07.2017. 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”).

Gwarancje
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Szczegółowe warunki gwarancji

System mebli kuchennych METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wyko-
nania następujących elementów systemu mebli 
kuchennych METOD:  
• obudowy szafek • fronty • zawiasy UTRUSTA  
• w pełni wysuwane szuflady MAXIMERA • półki 
UTRUSTA ze szkła hartowanego i melaminy 
• cokoły • nogi • panele maskujące • listwy/ 
profile dekoracyjne • blaty robocze (z wyjątkiem 
LILLTRÄSK) • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG).
Które produkty nie są objęte gwarancją: 
Gałki, uchwyty, blat LILLTRÄSK. Łamany zawias 
ERSÄTTARE do zmywarki z widocznym panelem 
sterowania oraz przesuwany zawias BEHJÄLPLIG 
do frontu w pełni zintegrowanej zmywarki.  
Szuflady FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA, 
otwarte szafki TUTEMO i HÖRDA mają bezpłatną 
10-letnią gwarancję. 

System mebli kuchennych KNOXHULT 
System KNOXHULT nie jest objęty tą gwarancją.

Sprzęt gospodarstwa domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodo-
wane przez wadliwą konstrukcję lub wady mate-
riałowe i obowiązuje od daty dokonania zakupu  
w sklepie IKEA. Gwarancja dotyczy wyłącznie 
użytku domowego. Wyjątki od powyższego 
opisane są w akapicie: „Czego nie obejmuje gwa-

rancja?”. 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 
dodatkowych kosztów. Wymienione części stają 
się własnością IKEA. 
Okres gwarancji 
Gwarancja obowiazuje przez okres pięciu (5) lat 
od daty zakupu sprzętu AGD w IKEA. Rękojmia  
na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje  
przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu.  
Które produkty są objęte gwarancją? 
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty  
AGD z asortymentu IKEA, z wyjątkiem serii 
TILLREDA oraz LAGAN, które są objęte dwuletnią 
rękojmią. 
Kto odpowiada za naprawy serwisowe? 
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie 
dokonana poprzez sieć autoryzowanych punktów 
serwisowych.
Czego nie obejmuje gwarancja? 
• Uszkodzeń będących rezultatem celowego  
działania bądź zaniedbania przez użytkownika, 
użycia niezgodnego z instrukcją obsługi,  
nieprawidłowej instalacji, podłączenia sprzętu  
do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzeń 
spowodowanych reakcją chemiczną bądź  
elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeń 
spowodowanych zalaniem, w szczególności 
uszkodzeń spowodowanych wysoką zawartością 
kamienia w wodzie, uszkodzeń spowodowanych  
nietypowymi warunkami pogodowymi.  
• Elementów dekoracyjnych. • Zarysowań  
i przebarwień. • Wymiany wyczerpanych baterii  
i żarówek. • Przypadkowych uszkodzeń spowo- 
dowanych przez przedmioty lub substancje obce, 
czyszczenia i wymiany filtrów w okapach oraz 
usuwania zanieczyszczeń z pojemników na środki 
czyszczące i systemów drenażowych. • Uszko-
dzeń następujących elementów: szkła ceramicz-
nego, akcesoriów, koszy na naczynia i sztućce, 
uszczelek, systemów doprowadzających i drena-
żowych, żarówek, osłonek żarówek, wyświetla-
czy, gałek, obudów i elementów obudów, chyba  
że wady te powstały w procesie produkcyjnym.  
• Przypadków, gdy podczas wizyty serwisanta 
nie stwierdzono żadnej usterki. • W przypadkach, 
gdy sprzęt był naprawiany przez serwis nieauto-
ryzowany przez IKEA lub jeżeli użyto nieoryginal-
nych części zamiennych. • Napraw wymaganych 
w przypadku niewłaściwej instalacji, która została 
przeprowadzona niezgodnie z zaleceniami. 
• Szkód powstałych w wyniku użytkowania  
sprzętu AGD w warunkach innych niż domowe, 
np. w środowisku pracy. • Wad powstałych  
podczas transportu. Jeżeli klient samodzielnie 
transportuje produkt do domu lub pod inny adres, 
IKEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-

nia powstałe podczas transportu. Jeżeli jednak 
to IKEA dostarcza produkt pod wskazany przez 
klienta adres i podczas transportu produkt ulegnie 
uszkodzeniu, IKEA ponosi całkowitą odpowie-
dzialność za takowe uszkodzenia (jednak nie na 
zasadach określonych w niniejszej gwarancji, lecz 
na zasadach odpowiedzialności odszkodowaw-
czej przewoźnika). • Kosztów przeprowadzenia 
pierwszej instalacji sprzętu AGD z asortymentu 
IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą prac wykona-
nych przez wykwalifkowanego specjalistę, przy 
wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych 
IKEA, w celu dostosowania sprzętu pod względem 
bezpieczeństwa technicznego do specyfikacji 
obowiązujących w innym kraju Unii Europejskiej.

Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii 
kuchennych z asortymentu IKEA. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego.
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt  
był używany w środkowisku korozyjnym.   

Fotele
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia następujących elementów • Ramy • Poduszki 
siedziska i poduszki oparcia w fotelach i podnóż-
kach POÄNG. 
Które elementy i produkty nie są objęte 
gwarancją:   
• Pokrycia materiałowe • Poduszki POÄNG.

PAX/KOMPLEMENT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i przechowywania odzieży i obuwia. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia elementów szaf i wyposażenia wewnętrznego 
z serii PAX/KOMPLEMENT:  
• Obudowy • Drzwi • Zawiasy • Przegrody do  
obudów, półki wstawiane i półki z przegrodami  
• Mechanizm drzwi przesuwanych • Wyposażenie 
wewnętrzne KOMPLEMENT.  
Które produkty nie są objęte gwarancją: 
KOMPLEMENT wkład do wysuwanej półki,  
KOMPLEMENT wkład na biżuterię do wysuwanej 
półki, KOMPLEMENT przegroda do wysuwanej 
półki oraz KOMPLEMENT taca, 3 szt.  

GODMORGON
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia następujących produktów: meble łazienkowe 
GODMORGON, nogi GODMORGON, zestaw  
3 pojemników GODMORGON, pojemniki  
z przegródkami, pojemnik z pokrywką, 5 szt.
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie dotyczy blatów ALDERN.

Umywalki łazienkowe i baterie łazienkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia wszystkich umywalek łazienkowych  
z asortymentu IKEA wraz z odpływem oraz baterii 
łazienkowych.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo 
użytkowane, montowane, podłączane, przerabia-
ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Perlator znajdujący 
się w komplecie nie jest objęty tą gwarancją. 
Perlator należy regularnie czyścić i wymienić  
na nowy, gdy się zużyje.

Materace
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów 
i wykonania następujących elementów materacy 
lub den łóżek: • Drewniana rama i sprężyny w 
materacach sprężynowych z drewnianą ramą  
• Sprężyny w materacach sprężynowych  
• Rdzeń z pianki w materacach piankowych  

• Rdzeń z lateksu w materacach lateksowych  
• Drewniana rama i listewki w dnach łóżka  
z listewek.  
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 
Produkty, które nie są objęte gwarancją: 
Wszystkie maty na materac, materace HARÖY, 
dna łóżka z listewek SULTAN LADE, wszystkie ma-
terace dziecięce i materace do sof rozkładanych. 

Seria biurek BEKANT i system do przecho-
wywania GALANT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiałów i wykonania wszystkich głównych 
elementów systemu biurek BEKANT oraz systemu 
do przechowyania GALANT.
Które produkty nie są objęte gwarancją?  
Gwarancja nie obejmuje następujących produk-
tów z serii biurek BEKANT i systemu do przecho-
wywania GALANT: • BEKANT górna półka  
do biurka • BEKANT ścianki do biurka. 

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

Garnki i patelnie SENSUELL
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków i patelni  
z serii SENSUELL.
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji,  
materiałów i wykonania we wszystkich naczy-
niach z serii SENSUELL.  
Gwarancja obejmuje: • Stabilność podstawy  
• Zmywanie w domowej zmywarce.  
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń. 

Garnki i patelnie SENIOR
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków i patelni z serii 
SENIOR.    
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów 
i wykonania we wszystkich naczyniach z serii 
SENIOR. Gwarancja obejmuje podstawę naczyń 
do gotowania – gwarantujemy, że podstawa 
naczynia zachowa swój kształt, by efektywnie 
rozprowadzać ciepło. Gwarancja obowiązuje  
również gdy naczynia są zmywane ręcznie. 
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

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 
zapobiegającą przywieraniu potraw.  
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiału i wykonania we wszystkich naczyniach 
do gotowania z serii IKEA 365+.  
Gwarancja obejmuje: • Stabilność podstawy  
• Zmywanie w domowej zmywarce (z wyjątkiem 
naczyń z powłoką zapobiegającą przywieraniu 
potraw lub naczyń wykonanych z żeliwa, które 
należy zmywać ręcznie) • Zachowanie właściwo-
ści powłok zapobiegających przywieraniu  
na patelniach z powłoką. 
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń. 

Garnki VARDAGEN
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiałów i wykonania w garnkach z serii 
VARDAGEN.  
Gwarancja obejmuje: • Stabilność podstawy  
• Zmywanie w domowej zmywarce. 
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń. Gwarancja nie ma zastosowa-
nia, jeśli produkt był przechowywany na wolnym 
powietrzu lub w wilgotnym otoczeniu lub wyko-
rzystywany w warunkach innych niż domowe.

Patelnie TROVÄRDIG
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiałów i wykonania w garnkach z serii 
VARDAGEN.  
Gwarancja obejmuje: • Stabilność podstawy   
• Zachowanie właściwości powłok zapobiega-
jących przywieraniu na patelniach z powłoką.
Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń. 



Gwarancje324

Katalog IKEA jest drukowany na papierze  
z certyfikatem FSC® potwierdzającym, że 
drewno pochodzi z bardziej zrównoważonych 
źródeł.

Szukamy  
pracowników.  
Widzisz się  
wśród nas? 

To ty decydujesz, jak rozwija się twoja kariera w IKEA.  
Nasza wiara w ciebie i w twoje umiejętności zapewnia wsparcie,  
którego potrzebujesz, aby tworzyć przyszłość, której pragniesz.  
Z czasem może się okazać, że twoje zainteresowania i pasje  
zaprowadzą cię do zupełnie innego działu IKEA, niż ten, w którym 
zaczynałeś, być może nawet w innej części świata.

Możliwości jest wiele, ale wszyscy mamy jedną wspólną pasję –  
chcemy, by ludziom żyło się lepiej.

Twoje nastawienie jest dla nas ważniejsze niż wcześniejsze  
doświadczenia. Jeśli zatem chcesz sprawdzić, w jaki sposób  
możesz rozwijać się z nami – odezwij się. Kimkolwiek jesteś.

Wejdź na stronę IKEA.pl/praca by sprawdzić aktualne  
oferty pracy i dowiedzieć się więcej o naszych wartościach. 

Szczegółowe warunki gwarancji

Noże IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich noży z serii IKEA 365+.
Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiału i wykonania wszystkich noży z serii 
IKEA 365+. Oznacza to, że jeżeli nóż będzie 
używany zgodnie ze swoim normalnym prze-
znaczeniem w warunkach domowych i jeżeli 
przestrzegane będą zalecenia IKEA dotyczące 
pielęgnacji, nóż będzie służył jak nowy, nawet 
po 15 latach codziennego używania. W tym 
przypadku jako normalne użytkowanie rozu-
mie się używanie noża do krojenia produktów 
żywnościowych, mycie ręcznie po użyciu 
i regularne ostrzenie. Gwarancja obejmuje:  
• Ostrość noża. Ostrze noża jest wykonane ze 
stali utwardzanej, dzięki czemu możliwe jest 
samodzielne ostrzenie noża i utrzymanie jego 
pierwotnej ostrości przez cały okres gwaran-
cji. • Wytrzymały uchwyt. Uchwyt noża nie 
powinien pękać, złamać się lub poluzować od 
ostrza, co uniemożliwiłoby korzystanie z noża 
• Odporność na korozję na ostrzu noża.
Czego nie obejmuje gwarancja?  
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrz-
nym wyglądzie noża. Gwarancja nie ma zasto-
sowania, jeśli produkt był przechowywany 
na wolnym powietrzu lub w wilgotnym otocze-
niu lub wykorzystywany w warunkach innych 
niż domowe.

Co obejmuje cena kuchni?
Cena podana przy poszczególnych wnętrzach 
to dokładna cena kuchni widocznej na zdjęciu  
i planie pomieszczenia. Całkowita cena kuchni 
obejmuje szafki METOD, szuflady, fronty, 
blaty, półki, panele maskujące, listwy 
dekoracyjne, wysuwane kosze, zawiasy, amor-
tyzatory, wyposażenie wewnętrzne, cokoły, 
nogi, drzwi, gałki/uchwyty. Zlewy, baterie, 
oświetlenie i sprzęt AGD sprzedawane są osob-
no. Wszystkie kuchnie, z wyjątkiem kuchni  
KNOXHULT, zawierają amortyzatory.

Co obejmuje cena łazienki?
Cena podana przy szkicu to dokładna cena 
kombinacji, łącznie z baterią łazienkową.  
Cena obejmuje umywalkę z odpływem, 
szafkę pod umywalkę, w niektórych przypad-
kach nogi, lustro lub szafkę z lustrem. Szafki 
posiadają gładko chodzące, samodomykające 
się szuflady z blokadą.

NA RATY W IKEA
 
Raty dostępne są na wszystkie zakupy  
i usługi o wartości od 300 zł do 30 000 zł. 
Do wyboru jest kilka okresów kredytowania, 
abyś mógł dopasować wysokość raty do 
swojego budżetu. Wszystkie raty podane  
w katalogu zostały wyliczone dla kredytu  
na 48 miesięcy. Raty na inne okresy możesz 
obliczyć samodzielnie w kalkulatorze  
na IKEA.pl/raty.  
Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl 
lub w dowolnym sklepie IKEA.

Koszt wyliczony w oparciu o oprocentowanie 
obowiązujące w dniu 01.06.2016 (może ulec 
zmianie m. in. ze względu na zmianę stóp  
procentowych ustalanych przez NBP), dla  
reprezentatywnego przykładu: zakupów  
w cenie 2400 zł i umowy kredytu zawartej  
na 48 miesięcy: stopa oprocentowania: 6,00%; 
prowizja za udzielenie kredytu: 21% kredyto-
wanej kwoty; całkowita kwota kredytu: 2400 zł; 
całkowita kwota do zapłaty: 3 273,63 zł; kredyt 
spłacany w miesięcznych ratach w wysokości: 
68,21 zł; RRSO: 17,40%. 

IKEA Retail sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank 
AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce: 
przyjmuje dane i informuje o ofercie oraz  
procesie udzielania kredytu.
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