
TERMENE ȘI CONDIȚII | LIVRARE COLETE      

 
DEFINIȚII 

Beneficiar - orice persoană fizică care, 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 
 
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 
Livrare colet - constă în livrarea produselor achiziționate până la adresa indicată în acest scop de către Beneficiar în factura 
proformă 
 
PREȚ 
Costul serviciului de livrare colete este: 
Pentru comenzile cu o greutate de până la 15 kg: 
34 lei Zona 1 (București și județele: Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Călărași)   
39 lei Zona 2 (Județele: Buzău, Constanta, Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Galați, Brașov, Alba, Harghita, Mureș, Sibiu, Cluj,  
 Bihor, Maramureș, Timiș, Arad, Hunedoara, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea) 
45 lei Zona 3 (Județele: Brăila, Tulcea, Vrancea, Botoșani, Vaslui, Covasna, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Caraș- 
 Severin, Mehedinți) 
 
Pentru comenzile între 15,01 kg și 30 kg: 
39 lei Zona 1 (București și județele: Ilfov, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Călărași)   
45lei Zona 2 (Județele: Buzău, Constanta, Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Galați, Brașov, Alba, Harghita, Mureș, Sibiu, Cluj,  
 Bihor, Maramureș, Timiș, Arad, Hunedoara, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea) 
49lei Zona 3 (Județele: Brăila, Tulcea, Vrancea, Botoșani, Vaslui, Covasna, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Caraș- 
 Severin, Mehedinți) 
 
 
CONDIȚII 

LIVRARE COLET 
1. Serviciul de livrare colet 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 va colecta și prelucra datele personale oferite de Beneficiar în scopul prelucrării comenzilor, inclusiv 
preluarea, validarea, facturarea, expedierea (livrarea) și, dacă este cazul, asamblarea acestora. Prin furnizarea datelor 
personale, 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 menționate. De 
asemenea, pentru că ne dorim în permanență să oferim cea mai bună experiență de cumpărare și pentru îmbunătățirea 
serviciilor noastre, vă putem invita să completați sau să răspundeți online/telefonic unor chestionare de evaluare a experienței 
în urma finalizării unei comenzi cu livrare și/sau asamblare.. Refuzul furnizării datelor solicitate pentru efectuarea unei facturi 
proforme, determină imposibilitatea IKEA România de a onora sau livra comenzile respective. Pentru detalii suplimentare 
referitoare la modul în care IKEA România prelucrează datele personale, vă rugăm să accesați Politica noastră de 
confidențialitate. 
3. Serviciul de livrare este disponibil oriunde pe teritoriul României. 
4. Produsele sunt livrate până în fața ușii locuinței, indiferent de etaj.  
5. Serviciul nu este valabil pentru transportul plantelor naturale, al metrajelor, sau pentru produsele comercializate în 
Restaurantul cu Delicatese Suedeze. 

https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/
https://www.ikea.com/ro/ro/customer-service/privacy-policy/


6. Serviciul de livrare va fi executat de Prestator într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul 
achiziționării serviciului. Programarea efectuată are rol de interval preferențial al Beneficiarului. 
7. Dacă livrarea nu poate avea loc deoarece Beneficiarul nu poate fi contactat sau accesul este obstrucționat sau dintr-un alt 
motiv pe care Prestatorul, în mod rezonabil, nu îl poate controla/prevedea, produsele vor fi stocate maximum 14 zile, termen 
în care Beneficiarul va fi contactat de către Prestator pentru stabilirea detaliilor de livrare. În acest caz, costul serviciului de 
livrare achitat de către Beneficiar nu se rambursează. Dacă după cele 14 zile livrarea nu este efectuată. Beneficiarul are datoria 
sa contacteze serviciul Relații Clienți pentru a stabili o nouă livrare.   
8. Serviciul poate fi denunțat de Beneficiar prin informarea companiei IKEA România prin telefon la numărul 021-407.45.32 (fix) 
/ 0746.69.45.32 (mobil) sau prin completarea formularului de contact de pe www.IKEA.ro/contact. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


