
TERMENI ȘI CONDIȚII | SERVICIUL DE BUSINESS DESIGN 

DEFINIȚII 
Beneficiar - orice persoană juridică care, prin înregistrarea unei comenzi, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale 
comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator 
Spațiul Beneficiarului – punctul de lucru al Beneficiarului 
IKEA România - IKEA România S.A. o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul 
social în București, Șos. București-Ploiești, nr. 42A, spațiul birouri, etaj 1, sector 1, România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. 
J40/8161/2005, cod unic de înregistrare 17547941 
Prestator – IKEA România 
Produse - orice bun comercializat de IKEA România, solicitat de către Beneficiar prin Comanda înregistrată 
Comandă - solicitarea transmisă de către Beneficiar în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii 
Factura Proformă - invitație de cumpărare pentru produse sau servicii comercializate de IKEA România 
Bucătăria IKEA - un sistem format din minimum cinci corpuri de mobilier din gama de articole METOD împreună cu electrocasnicele și 
accesoriile aferente 

PREȚ 299 lei + 15 lei/m2 

SERVICIUL INCLUDE 
• Minim o vizită în spațiul Beneficiarului și definirea unui document ce include măsurătorile spațiului, descrierea nevoilor, stilul, 

specificațiile tehnice, și bugetul disponibil 
• Realizarea unei propuneri inițiale ce conține articolele într-o factură Proformă 
• Dezvoltarea unui proiect detaliat ce include un plan al spațiului, vederi 3D cu mobilierul, soluțiile pentru iluminat și accesoriile 
• Două revizii ale proiectului detaliat, ce poate include și completări, nu doar modificări 

 

CONDIȚII 
1. Serviciul de Business Design este prestat pe baza instrucțiunilor primite de la Beneficiar la momentul achiziționării serviciului astfel cum 
sunt acestea reflectate în factura Proformă emisă la acel moment. Beneficiarul are obligația de a verifica corectitudinea datelor sale și dacă 
este cazul, a eventualelor instrucțiuni adresate IKEA, înscrise în factura Proformă și de a semnala orice erori apărute în legătură cu aceste 
informații. Serviciul se consideră prestat în mod corespunzător în măsura în care sunt respectate instrucțiunile beneficiarului incluse în 
factura Proformă. 
2. Compania IKEA România este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca 
operator de date cu caracter personal sub numărul 21246. Prin furnizarea datelor personale, pentru crearea unui cont, transmiterea unei 
comenzi etc., beneficiarul își exprimă consimțământul expres ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către IKEA România și/sau, 
după caz, de către persoanele împuternicite de aceasta, în scopul prestării serviciilor și transmiterea de chestionare de evaluare a 
experienței. Refuzul furnizării datelor solicitate pentru efectuarea unei facturi Proforme, determină imposibilitatea IKEA România de a 
onora sau livra comenzile respective. 
3. Serviciul este disponibil în municipiul București și județele Ilfov și Prahova. Pentru comenzile plasate în restul țării, serviciul va fi executat 
pe baza planurilor primite de la Beneficiar, fără a realiza vizita în spațiul Beneficiarului. 
4. Serviciul este disponibil doar pentru spațiile comerciale sau spațiile de birouri. 
5. Serviciul de Business Design va fi executat de Prestator într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul 
achiziționării serviciului. 
6. În cazul în care Beneficiarul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană. Reprezentantul  Beneficiarului trebuie să fie 
o persoană cu capacitatea juridică necesară pentru a putea semna Procesul Verbal de recepție în numele Beneficiarului. Beneficiarul este 
de acord ca Prestatorul să se bazeze pe instrucțiunile reprezentantului Beneficiarului ca și cum ar fi propriile sale indicații. 
7. Serviciul de Business Design se consideră finalizat atunci când planurile finale sunt predate către Beneficiar, respectiv semnarea de 
ambele părți a procesului verbal de execuție. 
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