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SERVICIUL DE DESIGN INTERIOR Complet 

- Termeni și condiții generale - 

 

 

 
I. Obiectul și aspecte generale 

 
1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile valabile pentru prestarea serviciului de design interior 

complet (design interior al unei camere/zone din locuința clientului) de către IKEA ROMANIA S.A., cu sediul în 
Șos. București-Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București, România înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/8161/2005 având cod de înregistrare fiscală CIF: RO 17547941 (denumită în continuare “IKEA” sau 
“Designer”), după cum se specifică în secțiunea II. a acestui document (denumit în continuare “Serviciul de 
design interior complet” sau „Serviciu”).  

2. Serviciul de design interior complet va fi furnizat de IKEA  prin aplicația  Teams. 
3. Serviciul de design interior complet este oferit membrilor clubului de loialitate IKEA Family (denumiți în 

continuare “CLIENTUL”). Înregistrarea ca membru IKEA FAMILY se poate face online, pe platforma 
www.IKEA.ro . 

 
II. Descrierea Serviciului  

 
1. Serviciul de design interior complet include:  

a) proiect de design personalizat al unei camere/zone din locuința clientului precum: camera de zi, dormitor, 
cameră copil/copii, baie/grup sanitar, bucătărie, hol, balcon/terasă, spații anexe precum debara, cămară, 
garaj etc; proiectul include: un colaj cu produse IKEA pentru camera aleasă, vizualizări 3D detaliate și un 
plan cu poziționarea în cameră/zonă a mobilierului IKEA; în cazul în care CLIENTUL deține și păstrează 
piese de mobilier care nu fac parte din gama de produse IKEA, acestea vor fi sugerate în prezentările 
3D/planuri sub formă de volume, neavând detalii personalizate și forma identică cu realitatea; 

b) lista de cumpărături personalizată, pentru care IKEA garantează existența produselor în gama IKEA 
pentru maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării proiectului și predării acestuia către 
CLIENT; 

c) sugestie pentru servicii suplimentare și opțiuni de finanțare disponibile. 
2. Pentru a asigura datele de intrare relevante și un rezultat de calitate al întâlnirii cu Designerul, CLIENTUL va 

trimite la adresa de mail interior.design.ro@IKEA.com, cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data 
programată pentru întâlnirea cu Designerul, următoarele: planuri ale suprafețelor cu măsurători, fotografii ale 
zonei pentru care se dorește realizarea proiectului de design (fotografiile vor conține doar imaginea 
zonei/camerei fără persoane surprinse în cadru - fotografiile cu persoane în cadru nu vor fi avute în vedere și 
vor fi șterse din baza de date a IKEA) și chestionarul completat.  

3.  Pe baza informațiilor primite, Designerul va pregăti o propunere ca bază pentru discuție și adaptare în timpul 
întâlnirii online de 90 (noua zeci) minute, cu CLIENTUL.  

4.  CLIENTUL este exclusiv și unic responsabil pentru orice neconformitate sau caracter incomplet al informațiilor 
furnizate, în special al planurilor, al schițelor suprafețelor și al măsurătorilor puse la dispoziția IKEA. În aceste 
cazuri, nu se va plăti nicio compensație de către IKEA pentru nicio neexecutare în furnizarea Serviciului de 
design interior complet. 

5.  Proiectele concepute de IKEA în temeiul Serviciului sunt proprietatea intelectuală a IKEA și, ca atare, 
proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a drepturilor conexe inerente acestora aparține exclusiv 
IKEA, precum și toate drepturile de proprietate industrială, și acestea pot fi folosite pe termen nelimitat de 
IKEA și de terții autorizați de IKEA în scopul, prin orice mijloace, parțial sau/și în legătură cu alte proiecte. 

6.  După predarea proiectului de către IKEA, CLIENTUL poate, în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice, să 
solicite 1 (una) rectificare a proiectului prin e-mail la interior.design.ro@ikea.com rectificare care nu implică 
modificări la proiectul general. Tipul rectificărilor ce pot fi solicitate (cu titlu exemplificativ): schimbare model 
canapea sau schimbare culoare (husă) canapea sau schimbare covor sau schimbare model scaun sau 
schimbare model/culoare draperie etc.  

http://www.ikea.ro/
mailto:interior.design.ro@IKEA.com
mailto:interior.design.ro@ikea.com
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III. Programarea Serviciului 
 
1. CLIENTUL poate programa Serviciul prin e-mail la adresa:  interior.design.ro@ikea.com  
2. Serviciul de design interior complet va fi furnizat în funcție de disponibilitatea Designerilor IKEA, exclus 

sărbătorile naționale și religioase.  
3. Împreună cu instrucțiunile de plată (Pay by Link), CLIENTUL va primi factura proformă cu rezervarea 

serviciului. 
4. Disponibilitatea link-ului de plată (Pay by Link) este de două ore de la momentul transmiterii acestuia către 

adresa de e-mail indicată. 
5. După efectuarea plății, Designerul IKEA va contacta CLIENTUL în următoarele 2 zile lucrătoare pentru a 

programa o întâlnire online 1:1 cu o durată totală de 90 (nouăzeci) minute.  
6. Dacă, dintr-un anumit motiv, IKEA nu poate respecta intervalul așa cum a fost programat, CLIENTUL va fi 

contactat în timp util și se vor depune toate eforturile pentru a găsi o dată alternativă care este acceptabilă 
pentru CLIENT. IKEA nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi, cheltuieli, prejudicii sau costuri  
cauzate de reprogramare. 

7. IKEA își rezervă dreptul de a refuza programarea sau efectuarea Serviciului, în cazul în care CLIENTUL a trimis 
date false sau se comportă într-o manieră contrară legii, sau în cazul în care programarea a fost anulată deja 
de două ori fără o justificare corespunzătoare.  

8. CLIENTUL poate, fără costuri suplimentare, să modifice data sau intervalul rezervat pentru întâlnirea cu 
Designerul, trimițând o solicitare Designerului IKEA prin e-mail la interior.design.ro@ikea.com cu minimum 
48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data programată. Având în vedere articolul anterior, în cazul în care 
această solicitare nu este trimisă cu 48 (patruzeci și opt) de ore în avans, IKEA nu va garanta disponibilitatea 
Designerului în cazul reprogramării, și nu va fi rambursată nici o plată efectuată de CLIENT. 

9. CLIENTUL poate să anuleze gratuit serviciul, trimițând o solicitare Designerului IKEA prin e-mail la 
interior.design.ro@ikea.com cu minimum 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data programată.  

10. În cazul în care CLIENTUL nu este prezent la data și ora convenite, Designerul IKEA va aștepta încă 15 
(cincisprezece) minute, părăsind întâlnirea online numai după ce acest timp a trecut, considerând că 
CLIENTUL a anulat întâlnirea, și în consecință Serviciul fără notificare prealabilă.  

11. CLIENTUL este responsabil pentru a furniza către IKEA toate planurile suprafețelor și documentele necesare 
pentru ca IKEA să înțeleagă dispunerea ușilor și ferestrelor, materialele structurale folosite, rețelele de apă, 
conductele, conexiunile electrice și orice alte informații care ar putea fi relevante pentru Serviciul furnizat 
pentru CLIENT. 

12. Informațiile exacte sunt esențiale pentru ca IKEA să poată furniza Serviciul în mod corespunzător. În 
momentul contractării, CLIENTUL trebuie să informeze IKEA cu privire la existenta vreunui obstacol care ar 
putea împiedica furnizarea corespunzătoare a Serviciului de design interior complet către CLIENT.  

13.  IKEA nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau vătămare cauzată CLIENTULUI în temeiul Serviciul de 
design interior complet furnizat, care decurge din lipsa unor informații sau din informații necorespunzătoare, 
insuficiente sau înșelătoare furnizate de CLIENT. 

14. IKEA își rezervă, de asemenea, dreptul de a refuza să continue sau să înceapă Serviciul de design interior 
complet dacă, după inspectarea planurilor și documentelor furnizate de CLIENT, în cazul în care se constată 
că nu a avut condiții de siguranță, de încredere sau dacă se constată că nu este posibil, din motive tehnice, să 
presteze serviciul datorită uneia sau mai multor caracteristici ale locului.  

 
 

IV. Prețuri și plăți 
 
1. Tariful Serviciului de design interior complet este de 349 Lei pentru o cameră/zonă a locuinței CLIENTULUI. 

Fiecare cameră/zonă suplimentară va fi facturată separat cu aceeași sumă.  
2. Serviciul de design interior complet și prețul lui se aplică membrilor IKEA FAMILY. Înregistrarea ca membru 

IKEA FAMILY se poate efectua online, pe www.IKEA.ro .   
3. Plata Serviciului se poate efectua  online, prin plata Pay by link.  

 
 
 
 
 

mailto:interior.design.ro@ikea.com
http://www.ikea.ro/
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V. Servicii suplimentare 
 

1. Serviciile suplimentare nu sunt incluse în Serviciul de design interior complet. Clientul poate planifica și achita 
servicii suplimentare folosind următoarele opțiuni: formular contact de pe www.IKEA.ro ( click aici), chat sau 
apel telefonic, prin accesarea numărului 021-407.45.32 

 
 
 

VI. Date cu caracter personal  
 

1. IKEA va fi responsabilă pentru gestionarea datelor cu caracter personal furnizate de CLIENT în temeiul 
Serviciului de design interior complet. Datele cu caracter personal furnizate de CLIENT în temeiul Serviciului 
vor fi prelucrate de IKEA exclusiv în scopurile executării Serviciului de design interior complet, în special 
pentru contactarea CLIENTULUI, oricând este necesar pentru prestarea Serviciului, inclusiv programarea 
sau reprogramarea Serviciului. 

2. IKEA nu va divulga datele cu caracter personal furnizate de CLIENT în timpul executării Serviciului unor terţi. 
3. Politica de confidențialitate IKEA se va aplica prelucrării datelor care va fi efectuată în temeiul acestui acord. 

Politica de confidențialitate se poate găsi la următoarea pagină web: https://www.ikea.com/ro/ro/customer-
service/privacy-policy/ 

4. CLIENTUL își poate accesa datele cu caracter personal și poate solicita actualizarea sau ștergerea acestora, 
conform legii, printr-o solicitare către IKEA ROMANIA S.A., utilizând datele de contact menționate în Politica 
de Confidențialitate IKEA (secțiunea Despre această Politică de confidențialitate). 

 
VII. Proprietatea intelectuală 

 
1. Dreptul de autor și drepturile similare aferente proiectelor concepute de IKEA și/sau furnizate în temeiul 

Serviciului de design interior complet aparțin exclusiv IKEA, ca și deținerea tuturor drepturilor de autor și a 
drepturilor aferente inerente. IKEA poate folosi acestea în contextul și în scopurile afacerii sale și/sau pentru 
a promova aceasta și/sau în legătură cu Serviciul de design interior complet pentru o perioadă maximă de 
3 (trei) ani de la data furnizării Serviciilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ikea.ro/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/contact-us/contacteaza-ne-pub0c6db750
tel:0040214074532
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
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CONSIMȚĂMÂNT  
 
 
 
 

• Prin prezenta, autorizez IKEA Romania S.A. să înregistreze, să reproducă, să utilizeze, să copieze și/sau să 

publice, în mod gratuit, imagini ale locului pentru care a fost oferit serviciul de design interior complet, folosind 

imagini înainte și după ale spațiului, în conformitate cu principiile morale și codul de conduită, și în strictă 

conformitate cu toate legile aplicabile, fără costuri și pe o perioadă nedeterminată, prin orice mijloace grafice, 

electronice, video sau radio, folosind metode tehnologice, în orice loc din lume, în scopuri de marketing sau alte 

activități promovate la nivel național sau internațional de IKEA. 

 

Acest consimțământ este acordat voluntar, ceea ce înseamnă că poate fi refuzat din orice motiv. Acest refuz nu va avea 

impact asupra drepturilor din prezentul contract. În plus, acest consimțământ poate fi retras ulterior, în orice moment, 

printr-un e-mail trimis la adresa interior.design.ro@ikea.com. În cazul retragerii consimțământului, orice date cu caracter 

personal vor fi șterse în mod prompt. 

 
 
Subsemnatul/Subsemnata, 

 

Nume: ___________________________________________________________________________ 

 

Semnătura (ca în documentul de identitate): ________________________________________________ 

 

Data: ______/______/____________ 


