
Αξία €Εργασίες συναρμολόγησης και 
εγκατάστασης: 
● συναρμολόγηση & εγκατάσταση επίτοιχων  
ντουλαπιών και ντουλαπιών βάσης
● εγκατάσταση πάγκου, συμπεριλαμβανομένων 
των κοψιμάτων για τους νεροχύτες και τις 
ηλεκτρικές εστίες
● εγκατάσταση επικαλύψεων ντουλαπιών, 
χερουλιών και εσωτερικών εξαρτημάτων
● συγκέντρωση όλων των συσκευασιών
● κατάλληλη διάθεση και ανακύκλωση όλων 
των συσκευασιών (εφόσον υπάρχει κάδος 
πλησίον της οικίας)   
● όλα τα επιπρόσθετα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης, όπως π.χ σιλικόνη, βίδες, 
ούπα κτλ.
● καθάρισμα του χώρου της κουζίνας

Εντοιχισμός ηλεκτρικών συσκευών 
(χωρίς σύνδεση)

Τροποποίηση ντουλαπιού για 
προσαρμογή στον τοίχο

Τοποθέτηση επίτοιχων πάνελ 

Μέτρηση κουζίνας 
(η χρέωση αφαιρείται από την τελική χρέωση 
εγκατάστασης μετά το πέρας των εργασιών)

Κοπή και τοποθέτηση ελεύθερου πάγκου

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση 
νησίδας

Αποσυναρμολόγηση παλιάς κουζίνας 
(και απόρριψη μπάζων εφόσον υπάρχει
ειδικός κάδος)

Υδραυλικές εργασίες
Τοποθέτηση νεροχύτη/βρύσης και 
στεγανοποίηση πάγκου (Η υπηρεσία ισχύει 
μόνο στον νομό Αττικής)

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
● Ψυγείο/καταψύκτης και εντοιχιζόμενος 
φούρνος μικροκυμάτων

● Φούρνος/εστίες, κουζίνα χωρίς καλώδιο, 
πλυντήριο πιάτων/ρούχων, απορροφητήρας 
(επίτοιχος/τηλεσκοπικός)

30€ /
τρέχον μέτρο

15€/τρέχον μέτρο

20€/τρέχον μέτρο

50€/τρέχον μέτρο

15€/συσκευή

15€/τρέχον μέτρο

7€/ντουλάπι

20€

30€

30€

50€

Τ.Κ. 18020

Επιπλέον χρεώσεις ανά ζώνη
Ζώνη 2      30€ ανά ημέρα

Υπόλοιπο νομών Ιωαννίνων, Λάρισας και Μαγνησίας
Νομοί: Καρδίτσας, Τρικάλων, υπόλοιπο Ρόδου και η Σαλαμίνα

Ζώνη 3      50€ ανά ημέρα

Υπόλοιπο νομών Χαλκιδικής και Αχαΐας
Νομοί: Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Κέρκυρας

Ζώνη 4      80€ ανά ημέρα

Νομοί: Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Δράμας, 
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, 
Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Κορινθίας, Ηλείας,  Ρεθύμνου, Λασιθίου, τα 
νησιά Αργοσαρωνικού και το υπόλοιπο νομών Χανίων, Ηρακλείου

Ζώνη 5      120€ ανά ημέρα

Νομοί: Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φλώρινας, Φωκίδας, 
Ευβοίας, Κυκλάδων, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 
Αργολίδας, Αρκαδίας και τα νησιά Σποράδες και Θάσος

Ζώνη 6      160€ ανά ημέρα

Νομοί: Έβρου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, τα νησιά 
Βορείου Αιγαίου και τα Κύθηρα

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας εγκατάστασης κουζίνας

Κατάστημα ΙΚΕΑ

Κέντρο Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ

Νομοί: Αττικής*, Θεσσαλονίκης
Δήμοι: Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Ρόδου, Ηρακλείου 
Κρήτης, Χανίων καθώς και ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης - Νέων 
Μουδανιών έως και τα Νέα Μουδανιά.

Ζώνη 1      

* Εκτός των Κυθήρων και των νησιών Αργοσαρωνικού



Υπηρεσία 
εγκατάστασης κουζίνας

Επειδή η εγκατάσταση της κουζίνας δεν είναι και 
η αγαπημένη δραστηριότητα όλων μας, αφήστε 
το πάνω μας.

Σημειώσεις:
1. Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
2. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το παραστατικό 
στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).

Σημειώσεις για τις εργασίες εγκατάστασης:
1. Η ελάχιστη χρέωση επίσκεψης για εγκατάσταση κουζίνας είναι 100€.
2. Η χρέωση της δεύτερης επίσκεψης με υπαιτιότητα πελάτη είναι 80€.
3. Η χρέωση της δεύτερης επίσκεψης για τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου είναι 30€.
4. Η χρέωση αφορά στο συμφωνημένο με την ΙΚΕΑ σχέδιο κουζίνας. Ειδικές 
επεμβάσεις/κατασκευές χρεώνονται με ξεχωριστό τιμοκατάλογο κατόπιν 
συνεννόησης με την Service One.
5. Σε περίπτωση που οι εργασίες διακοπούν για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του συνεργείου, για κάθε επιπλέον μέρα που θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση των εργασιών, θα υπάρχει χρέωση 2ης  επίσκεψης και χρέωση 
αντίστοιχης ζώνης.
6. Ραντεβού για εγκατάσταση κουζίνας εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην ζώνη 1. 
Κατόπιν συνεννόησης για τις υπόλοιπες ζώνες.
7. Όποτε κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών να παραμείνει το 
συνεργείο πέραν της μίας ημέρας, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση 2ης επίσκεψης. Τα 
έξοδα διανυκτέρευσης θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Αυτό θα συμβαίνει με τη 
σύμφωνη γνώμη του πελάτη τη στιγμή που λαμβάνει την προσφορά.
8. Για εργασία εγκατάστασης σε νησιά τα έξοδα εισιτηρίων επιβαρύνουν τον 
πελάτη.

Σημειώσεις για τις ηλεκτρολογικές εργασίες:
1. Ισχύει χρέωση για έξοδα κίνησης 0,37€/χλμ (έδρα τεχνικού προς πελάτη x2 - 10
χλμ.). 
2. Ισχύει ανώτατη χρέωση σύνδεσης ηλεκτρικών συσκευών 80€ ανά πελάτη. 
3. Στις τιμές χρέωσης ηλεκτρολογικών συνδέσεων δεν περιλαμβάνονται τα κόστη 
των αναλώσιμων υλικών και ειδικών εγκαταστάσεων (επεκτάσεις καλωδίων κλπ.).
4. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής κλπ. σε δυσπρόσιτα μέρη και νησιά όπου δεν 
υπάρχει τεχνικός επιβαρύνουν τον πελάτη.
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Επικοινωνία
Γραμμή εξυπηρέτησης Service One:
801 500 5500 (για κλήσεις από σταθερό) 

210 62 93 190 (για διεθνείς ή κλήσεις από κινητό)

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ΙΚΕΑ: 
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.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο 10:00 - 16:00


