
TERMENE ȘI CONDIȚII | Serviciul de cusut IKEA   

DEFINIȚII  
Beneficiar - orice  persoană  fizică,  ce  prin  înregistrarea  unei  comenzi,  acționează  în  alte  scopuri  decât  cele  
specifice  activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator;  
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 sau subcontractorii acesteia;  
Articol - orice bun comercializat de IKEA România, identificat printr-un cod unic, solicitat de către Beneficiar prin Comandă 
înregistrată;  
Produs - orice ansamblu de unul sau mai multe articole, 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;  
Factură Proformă - invitație de cumpărare pentru produse sau servicii comercializate de IKEA România.  
Bonul de comandă - document care se completează de Beneficiar cu toate detaliile privind cotele și dimensiunile 
produsului finit 

Preț serviciu 

10 lei/metru liniar, ajustare și executare cusătura simplă (tiv pentru scurtare, tiv lateral) 
20 lei/metru liniar, ajustare și executare cusătură complexă (surfilat, confecționat bride) 
20 lei/metru liniar, ajustare și executare cusătura dublă (rejansă) 

Garanția acordată în cazul unei lucrări executate este de un an de la data recepției respectivei lucrări. 

Condiții: 
1. Serviciul de cusut este prestat pe baza instrucțiunilor primite de la Beneficiar la momentul achiziționării serviciului astfel
cum sunt acestea reflectate în factura proforma și bonul de comandă emise la acel moment. Beneficiarul are obligația de 
a verifica corectitudinea datelor sale și dacă este cazul, a eventualelor instrucțiuni adresate IKEA, înscrise în factura 
proforma și bonul de comandă 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 proforma 
și bonul de comandă
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 doar în magazinele IKEA București
4. Serviciul este valabil doar pentru produsele comercializate de magazinul IKEA, pe baza bonului de comandă. 
5. Serviciul de cusut va fi executat de Prestator într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul 
achiziționării serviciului. Programarea efectuată la unul din punctele de vânzare din magazin are rol de interval preferențial 
al beneficiarului. 
6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Prestatorului metrajul și eventualele accesorii suplimentare pentru care 
dorește serviciul de cusut în cantitate suficientă, precum și toate detaliile solicitate privind cotele și dimensiunile
produsului finit prin completarea  bonului de comandă. 
7. Orice modificare solicitată ulterior prestării serviciului va fi considerată o nouă comandă și va necesita costuri
suplimentare. 
8. Prestatorul nu este responsabil pentru proprietățile fizico-chimice ale materialului prelucrat. Toate materialele care au
în compoziție bumbac intră la apă, de aceea este necesară consultarea instrucțiunilor de îngrijire specifice fiecărui metraj, 
sau a personalului din departamentul care comercializează metrajele. 
9. În cazul în care Beneficiarul nu este disponibil personal pentru ridicarea produsului finit, poate desemna o terță 
persoană. Reprezentantul Beneficiarului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit 
vârsta de 18 ani. 



10. Beneficiarul trebuie să ridice produsul finit din incinta magazinului IKEA, în maximum 14 zile de la data finalizării 
serviciului. 


