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HAYALLERİNİZİ
GERÇEKLEŞTİRİN
İster büyük bir şirket olun ister küçük bir işletme, iş dünyasındaki kimliğinizi 
güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu IKEA olarak çok iyi biliyoruz. 
Tecrübemizden gelen bilgimizle yıllardır işletmelerin dekorasyon ihtiyaçlarını 
karşılıyor, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

IKEA KURUMSAL ofislerden otellere, restoranlardan anaokullarına birçok alanda 
kullanışlı ve güzel tasarımlı çözümler sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde 
istediğiniz kurumsal kimliği yaratmak için her çözümü bizde bulabileceksiniz. 
Sunduğumuz farklı çözüm ve hizmetler sayesinde siz işinize odaklanırken 
biz her şeyi hallediyoruz.

Bu broşürde farklı iş yeri dekorasyon çözümlerini bulacaksınız. İş yerinizi
hayallerinizdeki gibi dekore etmek için biraz daha ilham almak isterseniz, 
lütfen internet sitemizi ziyaret edin: www.IKEAKURUMSAL.com

İLK GÖRÜŞTE ETKİLEYİN
Konuklarınızı sıcak bir ortamda karşılayın.

6

SİZİNLE BİRLİKTE ÇALIŞAN BİR MEKAN
Ofisinizde fonksiyonel çalışma alanları yaratın.
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FİKİRLERİN ÇIKIŞ NOKTASI
Toplantı odalarınızı dilediğiniz gibi dekore edin.
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HER ŞEY AYNI ÇATI ALTINDA
İş yeri mobilyalarınız için çözümler.
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İŞTE KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER
Müşterinizi keyifle karşılayın.
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GÜZEL BİR ALANDAN DAHA FAZLASI
Dar alanlarınızı daha verimli kullanın.
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SUNUMDAN KAZANIN
Mobilyalarımız ile etkiyi artırın.
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HAYAL GÜCÜNE YER AÇIN
Yaratıcı çocuklar için eğitim çözümleri.
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IKEA KURUMSAL Kart
İş yeri alışverişleriniz için avantajlı bir kart

Kart Avantajları

• İş yeri alışverişinizde anında   
 indirim kazanma 
• Şehir içi nakliye indirimi 
• Mağazaya gelmeden alışveriş   
 imkanı

Kasa indirimi    
0 – 2.999 TL arası %1 indirim
3.000 – 4.999 TL arası %2 indirim
5.000 – 6.999 TL arası %3 indirim
7.000 – 9.999 TL arası %4 indirim
10.000 TL ve üzeri %5 indirim

Nakliye indirimi (şehir içi)
3.000 –  9.999 TL arası %25 indirim
10.000 –19.999 TL arası %50 indirim
20.000 TL ve üzeri ücretsiz*

*1.000 kg üzeri nakliyede tonaj bedeli alınır.

IKEA KURUMSAL Kart’a sahip olabilmek için;

• Şahıs firmaları için:
 Vergi levhası fotokopisi, T.C. kimlik numarası

• Şirketler için:
 Vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, şirket adına satın almaya 
 yetkili kişileri belirten şirket antetli kağıdına yazılmış olan yetki belgesi.

IKEA KURUMSAL Kart başvurularınızı; www.IKEAKURUMSAL.com internet adresimizden ve 
mağazalarımızda bulunan IKEA KURUMSAL Satış Departmanlarımızdan yapabilirsiniz.

0000  1111  2222  3333

IKEA
KURUMSAL

® IKEA KURUMSAL
Hediye Çeki

IKEA Hediye Çeki çalışanlarınız için çok cazip! IKEA Hediye Çekleri ile çalışanlarınız

IKEA mağazalarında binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarı seçeneği arasından 

dilediklerini seçebilecekler.

Çalışanlarınız için kullanışlı bir 
hediye mi arıyorsunuz?
Bırakın kendileri seçsinler!

Hediye Çeki alımları için; kurumsalsatis@ikea.com.tr veya 444 4 532 iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
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İLK 
GÖRÜŞTE 
ETKİLEYİN
Danışma bölümü, iş yerinizi ziyaret eden 
müşterileriniz için ilk izlenimdir ve işinizle 
ilgili iyi bir imajın oluşmasına katkıda 
bulunur. Müşterilerinize ne iş yaptığınızı 
ve işinizi ne kadar iyi yaptığınızı kapıdan 
adımlarını atar atmaz anlatabilmek için 
ihtiyaç duyacağınız her şeyi IKEA’da 
bulacaksınız. Ziyaretçileriniz ofisinizden 
ayrıldıktan sonra bile bıraktığınız izlenimin 
etkisini koruyacağına emin olabilirsiniz. 

BEKANT çalışma masaları, GALANT dolap 
üniteleri ve EKERÖ koltuklar gibi kaliteli 
ürünlerle ofisinizde profesyonel bir hava 
yaratın. Bir de STOCKHOLM kanepe 
ve TOFTERYD orta sehpa ekleyerek 
sıcak bir karşılama ortamı sağlayın ve 
ziyaretçilerinizi tek hamlede etkileyin.
 
Bekleme alanlarındaki oturma takımları 
için biraz daha ilham almak isterseniz, 
lütfen internet sitemizi ziyaret edin.

BEKANT panel gizlilik sağlar 
ve ses emici özelliği ile 
sessiz ve keyifli bir çalışma 
ortamı yaratır.

BRAVUR 
Duvar saati, siyah,
çap (59 cm)

139̈

GALANT ailesi 10 yıl garantilidir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. sayfa 34.

GALANT
Sürgü kapaklı 
dolap venge
(160x120 cm)

999̈BEKANT
Masa paneli
(83x55 cm)

180̈

GALANT raflı dolap ayarlanabilir 
raflar sayesinde, saklama alanınızı 
ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.
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GALANT dolaplarında kilit için kendi 
kodunuzu seçip evraklarınızı ve ofis 

eşyalarınızı güvenle muhafaza 
edebilirsiniz.

STOCKHOLM
3’lü deri kanepe, seglora 
kahverengi

4.990̈

NYFORS
Masa lambası,
nikel kaplama

149̈

BEKANT
Çalışma masası, 
venge-siyah, 
(160x110 cm)

529̈

EKERÖ
Tekli koltuk, 
skiftebo sarı

399̈
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SİZİNLE 
BİRLİKTE 
ÇALIŞAN 
BİR MEKAN
BEKANT çalışma masasının ayarlanabilir 
ayakları, geniş bir çalışma yüzeyi ve 
kablo düzenleme ağı var. Tüm bu 
özellikler rahatınız için geliştirildi. Sağlam 
ve dayanıklı VOLMAR dönen sandalyemiz 
sayesinde uzun çalışma saatleri boyunca 
bile rahatınız bozulmayacak. Akıllı iş yeri 
çözümlerinizi daha da geliştirmek için, 
BEKANT çalışma masası paravanlarını 
kullanmayı düşünebilirsiniz.

Bu paravanlar sesi emer, çalışma 
konsantrasyonu sağlar ve aynı zamanda 
da pano işlevi görür. BEKANT serisinin 
tamamını görmek için lütfen
IKEA.com.tr/BEKANT adresini ziyaret 
edin.

RISSLA
Dosyalık, siyah 

34,99̈

BEKANT
Çalışma masası, 
beyaz, 
(160x80 cm)

439̈

BEKANT serisi 10 yıl garantilidir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. sayfa 34.
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UPPBO lambanın ayarlanabilen kol 
ve başlığı sayesinde ışığı istediğiniz 
yöne kolayca yönlendirebilirsiniz.

KVISSLE
Gazetelik, beyaz

64,99̈ /ad.

GALANT
4 çekmeceli dolap ünitesi,
beyaz,
(80x80 cm)

899̈

UPPBO
Çalışma lambası,
siyah

99̈

KVISSLE
4’lü masa düzenleme
seti, beyaz

49,99̈

BEKANT panel gizlilik sağlar 
ve ses emici özelliği ile sessiz 
ve keyifli bir çalışma ortamı 
yaratır.

BEKANT serisi 10 yıl garantilidir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. sayfa 34.
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FİKİRLERİN 
ÇIKIŞ
NOKTASI 
Esnek ve ayarlanabilir çözümler ile 
toplantı odanız her duruma uygun hale 
dönüştürülebilir. Yeni BEKANT toplantı 
masalarının iki değişik boyu ve şekli 
var. BESTÅ raf üniteleri ve toplantı 
sandalyeleri gibi akıllı ünitelerle bir 
araya geldiğinde BEKANT işinin ustası 
oluyor. Tıpkı çevresindeki insanlar gibi.

BEKANT serisinin farklı renk ve 
ölçülerini görmek için lütfen 
IKEA.com.tr/BEKANT adresini ziyaret 
edin.

UNGDOM 
Kupa, beyaz-siyah, 
(21 cl)

17,99̈  /4 ad.

IKEA PS2014
Tavan lambası, beyaz-turuncu, 
çap: 35 cm

159̈

BEKANT
Toplantı masası, beyaz,
(140x210 cm)

1.328̈

BEKANT serisi 10 yıl garantilidir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. sayfa 34.
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HARTE LED çalışma lambasını 
bilgisayarınızın USB girişi veya sıradan 
bir priz ile lambayı çalıştırabilirsiniz 
bu sayede lambayı farklı yerlerde 
kolayca kullanabilirsiniz.

Sandalyeleriniz toplantı masanızla 
uyum içinde olsun.

BESTÅ/LAPPVIKEN
Dolap, beyaz, 
(120x40x64 cm)

250¨

PATRIK
Misafir sandalyesi

349̈
SKRUVSTA
Dönen sandalye, majviken, 
çok renkli

349̈

FJALLBERGET
Dönen sandalye, 
huş kaplama-gri

499̈
VAGSBERG
Dönen sandalye, 
siyah

199̈

BEKANT
Toplantı masası, beyaz
(140x140 cm)

799̈

BEKANT serisi 10 yıl garantilidir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. sayfa 34.

TJENA
Dosyalık, pembe

9,99̈  / 2 ad.

HARTE
LED çalışma lambası, 
beyaz-lame

59,99̈  
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HER ŞEY
AYNI ÇATI 
ALTINDA
İşinizi kesintisiz sürdürebilmeniz için 
gereken her şeyi IKEA’da bulacağınıza 
eminiz. Örneğin bir restoran 
işletiyorsanız tek bir tarza sıkışıp 
kalmanız gerekmiyor. Restoranınıza 
farklı bir dokunuş katmaya ne 
dersiniz? Mobilyadan çatal-bıçağa, 
aydınlatmalardan dekoratif aksesuarlara 
kadar hayalinizdeki restoranı 
hazırlamak için gereken her şeyi aynı 
çatı altında bulacaksınız. 

Açılabilen NORDEN yemek masası; 
müşterilerinizin servis, yemek 
veya toplantı gibi farklı ihtiyaçlarını 
karşılamak için idealdir.

Yemek masalarının farklı renk ve
ölçülerini görmek için lütfen
IKEA.com.tr adresini ziyaret edin.

NORDEN
Açılabilen yemek 
masası, huş, 
(155x210x90 cm)

999¨

KVITTERA
3 katlı servis standı, cam ve 
paslanmaz çelik, (34 cm)

39,99̈

EKTORP JENNYLUND
Tekli koltuk, Stenasa, 
beyaz

459¨

GRUNDTAL
Ray, paslanmaz 
çelik, (40 cm)

19,99¨

KVITTERA 3 katlı servis standının 
tabaklarını çıkararak yüksekliği 

istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
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İŞTE
KAZANDIRAN
ÇÖZÜMLER
Yer kazandıran tasarımlarla küçük
alanları kullanışlı hale getirmek
düşündüğünüzden daha kolay.
Mekanınızın ziyaretçisi fazlaysa ve
kalabalık görünmemesi gerekiyorsa, işe
daha geniş bir alan yaratmakla başlayın.
Bar tabureleri ve sandalyeler ile 
çok yer kaplamadan müşterileriniz
için oturma alanı yaratabilir HEKTAR 
tavan aydınlatması ile mekanınızı 
aydınlatabilirsiniz.

Böylece ürünlerinizi güzel bir şekilde
sergileyebilmeniz için KALLAX raf
ünitesine yer açılmış olur. Ayrıca KALLAX
mekanı bölmek için paravan gibi de
kullanılabilir.

Restoranınız için mobilya ve 
aksesuarların farklı renk ve ölçülerini 
görmek için lütfen IKEA.com.tr adresini 
ziyaret edin.

LOVLIG
Cam vazo, çeşitli renkler, 
(26 cm)

8,99̈  /ad.

KALLAX
6 bölmeli raf ünitesi, venge, 
(147x39x147 cm)

349̈
HEKTAR
Tavan lambası, 
gri (22 cm)

69,99̈
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BJARNUM askı katlanabilir, 
kullanılmadığında yer kazandırır.

IKEA 365+
kupa, beyaz 

4,99̈

HEKTAR 
Spot lamba, gri,
(11 cm)

49,99¨

BRANAS
Sepet, koyu gri,
(32x34x32 cm)

49,99̈

BJARNUM
Duvar askısı, 
alüminyum, (8 cm)

32,99̈  /3 ad. TARENDÖ
Yemek masası 
(110x67 cm)

199̈

IKEA 365+
Kupa, beyaz

4,99̈

BOTKYRKA
Duvar rafı, beyaz

79,99̈
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GÜZEL BİR 
ALANDAN 
DAHA FAZLASI
ALGOT rafların esnek yerleşim 
seçenekleri, tüm malzemelerinizi ve 
evraklarınızı saklamak için idealdir. 
Böylece çalışma alanınızı en verimli 
şekilde kullanmanızı sağlar. Duvarda 
gördüğünüz ALGOT raf sistemi 
ayarlanabilir olduğundan her tip odaya 
kolayca uyar. Hem mağaza içi ürün 
sergilemede hem de arka bölümde 
depolama için idealdir. 

ALGOT raf sistemi çözümlerini 
iş yerinizde nasıl kullanabileceğinizle 
ilgili öneriler için, lütfen internet 
sitemizi ziyaret edin: IKEA.com.tr 

TRENSUM
Ayna, paslanmaz çelik 

14,99̈

BEKANT
Çalışma masası, beyaz
(160x80 cm)

439̈  
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MOLGER
Servis masası, huş,
(33x47x76 cm)

169¨

AFJARDEN 
Banyo havlusu, beyaz

29,99¨/ad.

DROPPAR
Cam kavanoz, 
(0,4 lt)

7,99̈

PAPPIS
Kutu, kahverengi

3,99¨/ad.
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SUNUMDAN 
KAZANIN
Ne satıyor olursanız olun sergileme 
çok önemlidir. Ürünlerinizi en iyi 
açıdan gösteren ve fonksiyonelliği öne 
çıkaran dekorasyon ürünleri ile müşteri 
deneyimini iyileştirebilir ve verimli bir 
alışveriş ortamı yaratabilirsiniz. 

HEMNES şifonyerler, FINTORP raylar, 
görünüşleri ile ürünlerinizin albenisini 
artıracak. Tecrübenizi konuşturun ve 
sattığınız ürünlere hak ettikleri değeri 
veren bir sergileme ile kazancınızı artırın.

Mağazanız için mobilya ve aksesuarların
farklı renk ve ölçülerini görmek için lütfen
IKEA.com.tr adresini ziyaret edin.
 

HEMNES 
Ayna, venge, (60x90 cm)

99̈

HEMNES 
3 çekmeceli şifonyer, 
venge, (108x95 cm)

429̈

FINTORP 
Duvar rayı, siyah,  
(57 cm)

19,99̈
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HAYAL 
GÜCÜNE
YER AÇIN
Oyun oynamak çocuklar için 
vazgeçilmezdir. Anaokulunuzda daha 
çok şey öğrenmelerini ve daha hızlı 
gelişmelerini sağlar. Çocuklara güvenli 
bir oyun alanı yaratmak için bütün 
oyuncaklarımız en yüksek kalite 
standartlarından geçirilerek üretildi. 
Çocuk odası mobilyaları ise onların 
hayal güçlerini geliştirecek, yeni şeyler 
keşfetmelerini sağlayacak şekilde 
dizayn edildi.

Çocuklar büyükleri izler, onların 
davranışlarını örnek alır. Çevresindeki 
büyükleri oyuncaklarla özdeşleştirerek 
hayal güçlerini ve öğrenme 
yeteneklerini geliştirirler. DUKTIG 
oyuncak serisi, çocukların bunu kolay 
ve eğlenceli bir şekilde yapabilmesi için 
güzel bir seçenek. 

IKEA KURUMSAL’dan anaokulunuz için 
ihtiyaç duyduğunuz ne varsa sipariş 
edin, hemen getirelim. Sonrasında işin 
keyfini nasıl çıkaracağınız ise tamamen 
size kalmış. İşiniz için en doğru 
ürünleri www.IKEA.com.tr adresine 
girerek kolayca bulun.

DUKTIG
Oyuncak bebek yatağı seti, 
çam-çok renkli 
(52x36 cm)

49,99¨

DUKTIG
Oyuncak yazar kasa

59,99¨

ANTILOP
Tepsili mama 
sandalyesi, beyaz,
(90 cm) 

59,99¨

LILLABO
Araç seti, çeşitli renkler

32,99¨

DUKTIG
Mini mutfak, beyaz-huş,  
(72x40x108 cm) 

329¨

KRITTER 
Çocuk karyolası, beyaz, 
(70x160 cm)

269̈

MAMMUT
Çocuk sandalyesi,
açık pembe 

44,99¨
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(XXX cm)

XX¨

SİZ İŞİNİZE 
ODAKLANIN 
GERİSİNİ 
BİZE BIRAKIN
Bazen hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek 
için tek ihtiyacınız olan biraz yardımdır. 
İşte bu yüzden yol boyu size yardımcı 
olacak hizmetleri sunuyoruz. Belki 
yalnızca biraz yardıma gerek duyacaksınız, 
belki de bütün işi başkasına bırakmak 
isteyeceksiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin, 
size uygun bir hizmet paketi hazırlamaktan 
mutluluk duyarız. Tabii, ne kadar çok işi 
bize bırakırsanız size de o kadar çok rahat 
etmek kalıyor!

Ayrıntılı bilgi ve size özel hizmet için lütfen 
IKEA.com.tr/kurumsal adresini ziyaret 
edin.

IKEA KURUMSAL’ın Müşterilerine Sağladığı Kolaylıklar

www.IKEAKURUMSAL.com adresinden IKEA KURUMSAL ağına katılmak için 
üye olabilir veya mağazalarımızın IKEA KURUMSAL noktalarını ziyaret edebilirsiniz. 

IKEA KURUMSAL internet sitesi aracılığıyla tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

*Detaylı bilgiyi IKEA KURUMSAL personelinden alabilirsiniz.

İstanbul Ümraniye
0216 528 05 55
umraniyekurumsal@ikea.com.tr

İstanbul Bayrampaşa
0212 443 00 00
bayrampasakurumsal@ikea.com.tr

İzmir Bornova
0232 498 08 00
izmirkurumsal@ikea.com.tr

Bursa Osmangazi
0224 270 85 00
bursakurumsal@ikea.com.tr 

Ankara Mamak
0312 371 77 00
ankarakurumsal@ikea.com.tr

IKEA İNTERNET MAĞAZASI
www.IKEA.com.tr

Bize Ulaşın

Uzaktan Sipariş
Siz kendi işinizle ilgilenirken siparişlerinizi biz sizin adınıza 
toplar, hatta nakliye gününe kadar depolarız.*

Ürün Toplama 
Dilerseniz ürünlerinizin nakliyesi ve montajının ayarlanması 
konusunda sizin adınıza gerekli işlemleri yaparız.

Ödeme Seçenekleri
*Mağazalarda geçerli fırsat taksit imkanlarından yararlanma olanağı
*Banka havalesi ve EFT
*Akbank ve Garanti Bankası avantajları

Nakliye ve Montaj
Dilerseniz ürünlerinizin nakliyesi ve montajının ayarlanması 
konusunda sizin adınıza gerekli işlemleri yaparız.
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IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?

Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve ürünlerimizde hata çıkması halinde yasal garanti yanında ilgili 
ürünlere göre değişen ek IKEA Garantisi hizmeti sunuyoruz. IKEA Garantisi, IKEA mağazalarından almış 
olduğunuz üründe, garanti süresi kapsamında ve garanti şartlarına uygun davranmak şartıyla, malzeme 
veya işçilik hataları belirlendiği takdirde devreye girer. Bu durumda, herhangi bir ek ödeme yapmanıza 
gerek kalmadan ürününüz tamir edilir, yenisi ile değiştirilir ya da ürünün ücretinin hatalı kısmı IKEA 
mağazalarında alışveriş yapmanız amacıyla iade çeki olarak size geri verilir.

Servis gerektiğinde bize nasıl ulaşacaksınız?

Size en yakın IKEA mağazasına başvurun. Adres ve telefon bilgilerine IKEA kataloğundan veya 
www.IKEA.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakım talimatları

İki haftalık kullanımın ardından vidaları tekrar sıkın ve yılda birkaç kez kontrol ederek hep sıkılı durmalarına 
dikkat edin.
Tüm yüzeyler için: Yumuşak deterjanlı nemli bezle silip temizleyin. Ardından kuru bir bezle kurulayın.

LÜTFEN DİKKAT! 

Yasal garanti süresine ek olarak verilen IKEA Garantisi hiçbir surette bedel iadesini içermemektedir. 
Müşteri’nin, IKEA Garantisi kapsamında bedel iadesini talep etmek hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

Özel bilgilendirme:

Katalogta, dekoratif fikirler vermek amacıyla IKEA ürünleri ile dekore edilen mekanlara ait fotoğraflar da 
bulunmaktadır. IKEA Türkiye, işbu katalogta yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği gibi, 
IKEA Türkiye’nin katalogta yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. IKEA, katalogta 
yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir; ancak katalogta yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır. IKEA gerekli gördüğü zamanlarda katalogta yer alan ürünlerin, kalite 
görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Katalog fiyatları arka kapakta belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, IKEA’nın kontrolü dışında 
olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması halinde IKEA’nın 
fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Katalog içinde IKEA’nın kontrolü dışında oluşan hatalarından 
dolayı IKEA’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. 
Müşterilerimizin bireysel olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan 
IKEA sorumlu değildir. 

TAKSİT FIRSATLARI

150 TL’ye kadar olan mobilya ve ev aksesuarı alışverişlerinizde Finansbank* ve İş Bankası** kredi kartları 
ile vade farksız 3 taksit, 150 TL üzeri mobilya ve ev aksesuarı alışverişlerinizde ise vade farksız 6 taksit 
fırsatı vardır. IKEA Aile Kart sahiplerine ise, 150 TL ve üzeri mobilya ve ev aksesuarı alışverişlerinde 
Finansbank* ve İş Bankası** kredi kartları ile vade farksız 9 taksit uygulanmaktadır.

Akbank*** ve Garanti Bonus/Miles&Smiles**** kredi kartları ile tüm mobilya ve ev aksesuarı 
alışverişlerinde vade farksız 3 taksit imkanı bulunmaktadır. IKEA Aile Kart sahiplerine ise, 150 TL ve üzeri 
alışverişlerinde Akbank*** ve Garanti Bonus/Miles & Smiles**** kredi kartları ile vade farksız 6 taksit 
uygulanmaktadır.

Diğer banka kartlarındaki vade farklı taksit seçeneklerini öğrenmek için, Müşteri Hizmetleri’ne 
danışabilirsiniz.

* Finansbank’ın tüm bireysel ve ticari kartları için geçerlidir.
** İş Bankası, Maximum Kartlar, Maximiles, şirket kredi kartı, Vadematik kartı, Ziraat Maximum kredi 
kartları için geçerlidir.
*** Axess, Wings, Free ve Bank’o Card Axess sahipleri için geçerlidir.
**** Garanti Bonus ve Miles & Smiles kredi kartları için geçerlidir. Diğer banka Bonus kartları ve Bonus 
Flexi, Bonus Genç, American Express Business kredi kartları taksit kampanyasına dahil değildir.

Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve ürünlerimizde hata çıkması halinde yasal garanti yanında ilgili 
ürünlere göre değişen ek IKEA Garantisi hizmeti sunuyoruz. IKEA Garantisi, IKEA mağazalarından almış 
olduğunuz üründe, garanti süresi kapsamında ve garanti şartlarına uygun davranmak şartıyla, malzeme 
veya işçilik hataları belirlendiği takdirde devreye girer. Bu durumda, herhangi bir ek ödeme yapmanıza 
gerek kalmadan ürününüz tamir edilir, yenisi ile değiştirilir ya da ürünün ücretinin hatalı kısmı IKEA 
mağazalarında alışveriş yapmanız amacıyla iade çeki olarak size geri verilir.

Genel koşullar

IKEA garanti şartları ve verilen ek garantiler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen garanti şartlarına ilave olarak sunulmuş olup hiçbir şekilde 
yasalardan doğan tüketici haklarını etkilemez. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 
Garanti koşullarından yararlanmak için dikkat edilecek kurallar:
1) IKEA, ürünlerin normal kullanım şartlarında, zaman içerisinde doğal olarak yıpranacağını dikkate alarak 
bu garantiyi verir. Garantinin geçerli olması için ürünün montaj kılavuzuna uygun şekilde monte edilmesi 
gerekmektedir.
2) Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan koşullara aykırı ve olağan dışı kullanılmasından ve kullanım 
hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
3) Garanti süresi ürünlerin teslim tarihi olan fatura tarihinden itibaren başlar. Garanti belgesi faturanın 
arkasında yer almaktadır. Ürünün garanti kapsamında tamir edilmesi için fatura arkasında verilen garanti 
belgesinin orijinalinin mutlaka ilgili mağaza veya servis istasyonuna ibrazı gerekmektedir. Satılan mala 
ilişkin olarak düzenlenen faturaların ve garanti belgelerinin kopyaları veya fotokopileri garanti belgesi 
yerine geçmez.
4) Garanti koşulları kapsamında değişim yapılacak ürünün halen IKEA ürün gamında yer almaması 
durumunda, IKEA mağazasının tespit edeceği muadil bir ürün ile değiştirme yapılır.
5) IKEA, mağazalarında satılan ürünlerin tamamını veya bir bölümünü piyasadan kaldırma ve/veya tekrar 
piyasaya sürme hakkını saklı tutar.
6) Fırsat Köşesi Bölümü’nden satın alınan ürünler, garanti kapsamı dışındadır.
7) IKEA Müşteri Hizmetleri’ne yazılı ya da şahsi başvuru yaparak garantiden yararlanabilirsiniz.
8) Garanti koşulları ilgili kanun, yönetmelik ve ekonomik ömre göre belirlenmiştir.

Garantiden yararlanabilmek için tek yapmanız gereken; kasa fşinizin/faturanızın arkasındaki garanti 
belgesinin orijinalini saklamak, ürün bakım önerilerine dikkat etmek ve satın aldığınız ürünleri 
denetlememize izin vermektir.

Neler garanti kapsamında değil?

Bu garanti, bilerek veya kazara yapılmış hasarları kapsamaz.
Bu garanti, normal kullanımla oluşan eskime ve yıpranmaları, kesikleri veya çizikleri ya da darbe veya 
kazalar sonucu oluşan zararları kapsamaz. 
Bu garanti, yanlış saklanmış ve montajlanmış veya takılmış, kötü kullanılmış, tahrip edilmiş, değiştirilmiş 
veya hatalı temizlik yöntemleri veya malzemeleriyle temizlenmiş BEKANT çalışma masaları serisi ve 
GALANT dolap sistemi ürünlerini kapsamaz.
Dış mekanda kullanılmış, uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmış veya nemli bir ortamda 
(örneğin banyo) bırakılmış ürünler garanti kapsamına girmez. 
Garantiden yararlanabilmek için paketlerde yer alan montaj kullanım ve bakım talimatlarına uyulması 
zorunludur. Ayrıca bu talimatları IKEA mağazalarında ve internet sitemizde de bulabilirsiniz.

BEKANT ve GALANT çalışma masası ve dolap sistemleri
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Neler garanti kapsamında?

Bu garanti, IKEA’dan satın alınma gününden başlayarak BEKANT çalışma masaları serisi ve GALANT 
dolap sisteminin tüm ana parçalarının malzeme ve işçilik hatalarını kapsar.

Hangi ürünler garanti kapsamında değil?

BEKANT çalışma masaları serisi ve GALANT dolap sisteminin aşağıda belirtilen parçaları bu garantinin 
kapsamında değildir:
• BEKANT masa üzeri rafı
• BEKANT paravanlar

Tüm garantiler için geçerli kurallar
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Ofisinizi IKEA ürünleri ile dekore edin.


