
Ζώνη 2

Ζώνη 3

50€ ανά ημέρα

85€ ανά ημέρα

Υπηρεσία Αξία
Τοποθέτηση - εγκατάσταση καμπίνας ντους

  
Τοποθέτηση - εγκατάσταση πόρτας ντους

Τοποθέτηση - εγκατάσταση διαχωριστικού 
μπανιέρας

Ελάχιστη χρέωση επίσκεψης*

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2022

35€/τεμάχιο

35€/τεμάχιο

35€/τεμάχιο

15€

Υπηρεσία Τοποθέτησης 
- Εγκατάστασης Πόρτας
/Καμπίνας Ντους 
Γιατί είναι ωραίο κάποιες φορές να κάνει
άλλος την τοποθέτηση/εγκατάσταση.

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας 
Ζώνη 1      

Επιπλέον χρεώσεις ανά ζώνη  

*στην περίπτωση που διαπιστώνεται κατά την επίσκεψη του συνεργείου 
ότι δεν πληρούνται οι σημειώσεις 2&3, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με 
την ελάχιστη χρέωση επίσκεψης (πλέον της χρέωσης ανά ζώνη)



Όροι χρήσης
1. Όλες οι παραπάνω τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
2. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση των γυάλινων προστατευτικών-πορτών/καμπινών ντους 
πραγματοποιείται μόνο σε τοιχοποιίες ευθυγραμμισμένες και με γωνία 90 μοιρών και σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς οικοδόμησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
τοποθέτηση - εγκατάσταση και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το ποσό των €15 (πλέον χρέωσης ανά Ζώνη) 
για την επίσκεψη του συνεργείου. Το αρχικό ποσό της υπηρεσίας τοποθέτησης/εγκατάστασης θα 
επιστρέφεται στον πελάτη.
3. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση των προϊόντων δεν είναι δυνατή σε γυψοσανίδα, πορομπετόν και άλλα 
συναφή υλικά, πέραν της κλασικής τοιχοποιίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το ποσό των €15 (πλέον χρέωσης ανά 
Ζώνη) για την επίσκεψη του συνεργείου. Το αρχικό ποσό της υπηρεσίας τοποθέτησης/εγκατάστασης θα 
επιστρέφεται στον πελάτη.
4. Συνίσταται η εγκατάσταση των κεραμικών στο χώρο του μπάνιου, να προηγείται της εγκατάστασης των 
προστατευτικών - πορτών/καμπινών ντους.
5. Η υπηρεσία τοποθέτησης - εγκατάστασης παρέχεται σε ξεχωριστό ραντεβού και δε συνδυάζεται με 
ραντεβού συναρμολόγησης επίπλων.
6. Η χρήση του μπάνιου/ντους θα πρέπει να γίνεται μετά το πέρας 24 ωρών από την τοποθέτηση - 
εγκατάσταση των προϊόντων.
7. Τα προϊόντα προς τοποθέτηση - εγκατάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν.
8. Το συνεργείο συναρμολόγησης δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων μεταξύ ορόφων και 
διαφορετικών χώρων.
9. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δε λάβει το παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη-τιμολόγιο).
10. Η τοποθέτηση - εγκατάσταση των προστατευτικών-πορτών/καμπινών ντους μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο σε στεγνή επιφάνεια.

Επικοινωνία
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών IKEA: 
801 11 22 722 (για κλήσεις από σταθερό). Με αστική χρέωση (ενδέχεται 
να μην συμπεριλαμβάνεται στα προαγορασμένα λεπτά ομιλίας σας).

210 35 43 403 (για διεθνείς ή κλήσεις από κινητό). Με χρέωση σύμφωνα με 
την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.
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