
Ζώνη 2

Ζώνη 3

40€ ανά ημέρα

80€ ανά ημέρα

Υπηρεσία Αξία
Για προϊόντα προς συναρμολόγηση αξίας 
μέχρι 2.500€

  
Για προϊόντα προς συναρμολόγηση αξίας 
άνω των 2.500€ ισχύει προνομιακή χρέωση*  

Τοποθέτηση στον τοίχο προϊόντων όπως: 
στόρια, κουρτινόξυλα, ράγες, κάδρα, 
καθρέπτες, ράφια και ράγες ανάρτησης  

Ελάχιστη χρέωση επίσκεψης

Αποσυναρμολόγηση επίπλου IKEA

Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης 
προϊόντων του τμήματος Ευκαιριών εντός 
καταστήματος

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2019

10% 
επί της αρχικής αξίας 
των προϊόντων

5%
επί του επιπλέον ποσού 
της αρχικής αξίας

5€/τεμάχιο

25€

15€/έπιπλο

10€/τεμάχιο

Υπηρεσία
συναρμολόγησης

Γιατί είναι ωραίο κάποιος άλλος 
να κάνει τη συναρμολόγηση.

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας συναρμολόγησης
Ζώνη 1      

Επιπλέον χρεώσεις ανά ζώνη  

*Παράδειγμα: για προϊόντα αξίας 3.000€ 
η χρέωση συναρμολόγησης θα είναι 250€+25€=275€

Λάρισα

Τύρναβος
Βερδικούσσα

Ελασσόνα

Τρίκαλα

Παλαμάς
Νίκαια

Φάρσαλα

Βελεστίνο Βόλος

Αλμυρός

Σκιάθος

Αλόννησος

Σκόπελος

Αγιά

Συκούριο

Μακρυχώρι

Πυργετός

Καρδίτσα

Δομοκός

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών συναρμολόγησης: 2413 012 578
assembly@delatolas.com
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 09:00 - 18:00

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών IKEA: 
801 11 22 722 (για κλήσεις από σταθερό)

210 35 43 403 (για διεθνείς ή κλήσεις από κινητό) 

Η χρέωση γίνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική 
του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Επικοινωνία

Σημειώσεις:
1. Όλες οι παραπάνω τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
2. Τα έπιπλα προς συναρμολόγηση θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο όπου θα συναρμολογηθούν, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι καθαρός και άδειος από μικροαντικείμενα.
3. Το συνεργείο συναρμολόγησης δεν αναλαμβάνει την μεταφορά των εμπορευμάτων μεταξύ ορόφων και 
διαφορετικών χώρων.
4. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη-τιμολόγιο).
5. Η χρέωση συναρμολόγησης προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το τμήμα ευκαιριών ή σε περίοδο 
προωθητικών ενεργειών υπολογίζεται με βάση την αρχική τους αξία.
6. Η αποσυναρμολόγηση εντός καταστήματος ισχύει για τα καταστήματα ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, ΙΚΕΑ Κηφισός, 
ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκη και ΙΚΕΑ Ιωάννινα. Μέγιστος χρόνος αναμονής 2 ώρες. Η υπηρεσία προσφέρεται μέχρι 2 
ώρες πριν το κλείσιμο του καταστήματος. Εξαιρείται η αποσυναρμολόγηση κουζίνας.
7. Σε περίπτωση που οι εργασίες διακοπούν για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνεργείου 
αλλά σε αίτημα πελάτη, θα υπάρχει χρέωση ελάχιστης επίσκεψης 25€ ) και η αντίστοιχη επιπλέον χρέωση 
ανά ζώνη.
8. Για μεγάλο όγκο προϊόντων προς συναρμολόγηση σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά ενδέχεται να 
προκύψει ανάγκη διανυκτέρευσης του συνεργείου, τα έξοδα της οποίας καλύπτονται από τον πελάτη. 
Ο πελάτης θα ενημερώνεται εγκαίρως κατά την προσφορά.
9. Για εργασίες συναρμολόγησης σε νησιά, τα έξοδα εισιτηρίων καλύπτονται από τον πελάτη.
10. Το συνεργείο συναρμολόγησης δεν αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.


