
 
 
 
 
 

Politica de Retur IKEA SEE România 
I. General 
1. In conformitate cu această Politică, produsele 
achiziţionate de la IKEA România S.A. pe teritoriul 
României pot fi returnate în termen de 365 de zile de la 
data la care acestea au fost ridicate din magazine sau 
livrate, indiferent de modul în care s-a făcut achiziţia (în 
magazin, online sau telefonic). 

2. Clientul poate returna produsele la departamentul 
Relaţii Clienţi din magazinele IKEA sau la punctele de 
colectare din România. Pentru a returna produsele, 
Clientul trebuie să facă dovada achiziţiei, prezentând 
bonul fiscal emis de IKEA România S.A. 

3. Prevederile din această Politică nu limitează în niciun 
fel drepturile garantate clientului în baza: 
(a) Legii nr. 449/2003 privind vânzarea de produse şi 
garanţii asociate – pentru produsele care sunt acoperite 
de garanţie – pentru neconformitatea produselor 
(b) garanţii – pentru produsele acoperite de garanţie, 
pentru defectele de calitate 
(c) dreptul de a retrage contractul de vânzare ca urmare 
a Ordonanţei de Urgenţă 34/2014 privind drepturile 
consumatorilor, sub efectele contractelor încheiate cu 
profesionişti. 

4. Clientul care a încheiat un contract de vânzare la 
distanţă are dreptul de a se razgândi în termen de 14 
zile fără a oferi explicaţii, ca urmare a Ordonanţei de 
Urgenţă 34/2014 privind drepturile consumatorilor, sub 
efectele contractelor încheiate cu profesionişti. 

II. Termeni şi condiţii privind returul 
1. IKEA va accepta ca retur produsele care: 
a) sunt în ambalajul original (nedeschis) şi nu sunt 
deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv 
în starea în care au fost livrate Clientului; 
b) nu sunt in ambalajul original (in aceasta categorie sunt 
incluse si produsele care sunt returnate în ambalajul 
original, dar acesta este deschis) şi prezintă doar semne 
în urma manevrării, necesare pentru a stabili natura, 
caracteristicile şi funcţionalitatea produselor atunci când 
acestea au fost despachetate şi asamblate. Clientul are 
astfel posibilitatea de a vedea şi testa bunurile acasă, 
fără a le folosi. 

2. IKEA va rambursa contravaloarea bunurilor 
menţionate anterior, în următorul mod: 
a) În cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în 

ambalajul original, aşa cum este prevăzut în secţiunea 
II.1.a. de mai sus, returul se poate face în interval de 365 
zile de la data la care bunurile au fost achizitionate, 
livrate sau ridicate - folosind metoda originală de plată. 

b) în cazul produselor la care se face referire în secţiunea 
II.1.b. de mai sus: 
i. returul se poate face în termen de 14 zile de la data la 
care produsele au fost achiziţionate, livrate sau ridicate 

– folosind metoda originală de plată 

ii. returul se poate face în termen de 15-365 zile de la 
data la care bunurile au fost achiziţionate, livrate sau 
ridicate – folosind cardul de retur IKEA 
iii. în cazul produselor care au fost achitate cu un card 
electronic IKEA (un card-cadou sau card de retur), returul 
se poate face în termen de 365 de zile de la data la care 
produsele au fost achiziţionate, livrate sau ridicate – 
folosind cardul de retur IKEA. 

3. Cardul de retur IKEA este valabil 3 ani de zile de la 
ultima utilizare şi este o metodă acceptată de plată în 
magazinele IKEA. 

4. IKEA îşi rezervă dreptul de a nu rambursa 
contravaloarea bunurilor care nu respecta prevederile 
secţiunii II.1.b (produsele sunt murdare, deteriorate, 
zgâriate, ciobite, prezintă semne de spălare sau alte 
daune). Cu toate acestea, dacă se ia decizia de a 
accepta returul acestor produse, IKEA îşi rezervă 
dreptul de a reduce suma rambursată, într-o manieră 
care să reflecte reducerea valorii produselor. Valoarea 
rambursată va fi stabilită conform cu perioada de timp 
în care produsul returnat a fost folosit. Valoarea 
rambursului va scădea cu cât produsul a fost folosit 
pentru o perioadă mai mare de timp, până la 
îndeplinirea intervalului de 365 de zile, când valoarea 
rambursului este cea mai mica. 

 
5. IKEA nu va rambursa contravaloarea următoarelor 
produse: 
• Cardurile electronice IKEA (cadou sau retur) 
• Saltele folosite in alt scop decat a fi testate. Pentru 

saltele se aplică politica de retur de 90 de zile 
• Articole personalizate la cererea clientului (textile, 

draperii, blaturi de bucătărie) 
• Articole cumpărate de la departamentul Aşa cum Sunt 
• Plante naturale 
• Produse alimentare 
• Textile folosite (aşternuturi, prosoape, perne...) 
• Baterii 

 
III. Prevederi finale 
 
Conţinutul acestei Politici este disponibil pe www.IKEA.ro 
şi la departamentul Relaţii Clienţi de la magazinul IKEA. 
Termenii şi Condiţiile politicii nu afectează drepturile   şi 
obligaţiile Clientului înainte de intrarea în vigoare a 
acestei politici. 

Această politică intră în vigoare la data de 24 iunie 2019 
Politica de retur nu se aplică produselor achiziţionate 
înainte de 24 iunie 2019. 
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