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Το κουπόνι είναι ηλεκτρονικό και ισχύει στα Καταστήματα και στα Κέντρα
Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και στο IKEA e-shop, στην Ελλάδα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εφάπαξ μόνο για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία
του κουπονιού (στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία μεταφορικών ή άλλων
υπηρεσιών). Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 2 κουπόνια ανά συναλλαγή τόσο στα
Καταστήματα όσο και στα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και στο IKEA
e-shop, στην Ελλάδα.
Η επίδειξη του ηλεκτρονικού κουπονιού είναι απαραίτητη για την εξαργύρωση στο
ταμείο των Καταστημάτων και των Κέντρων Παραγγελιών & Παραλαβών ΙΚΕΑ κατά
την έναρξη της συναλλαγής και εφαρμόζεται στο ποσό πληρωμής στην ΙΚΕΑ και δεν
ισχύει για έκπτωση σε πληρωμές μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών.
Η χρήση και η εξαργύρωση ηλεκτρονικού κουπονιού γίνεται κατά την πληρωμή της
παραγγελίας στο ΙΚΕΑ e-shop και εφαρμόζεται στο ποσό πληρωμής στην ΙΚΕΑ και
δεν ισχύει για έκπτωση σε πληρωμές μεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών.
Το κουπόνι δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και, αν αυτό λήξει
χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν επιστρέφεται.
Η επιστροφή προϊόντος είναι δυνατή εντός 40 ημερών και ισχύει η πολιτική
επιστροφών. Πολιτική Επιστροφής | IKEA Ελλάδα
Δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλου είδους προσφορά/έκπτωση. Επίσης, δεν
ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλο κουπόνι ίσης αξίας στην περίπτωση μερικής ή
ολικής επιστροφής/αλλαγής προϊόντων αφού η αξία του κουπονιού δεν
επιστρέφεται.
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Coupon codes are digital, and are valid in the IKEA e-shop, in the cash register of the
IKEA Branches and the IKEA Centers, in Greece. The total amount of the coupon
should be used at the same time and only for purchases at the value of the coupon
or for greater value of the coupon value. (They do not apply to discounts on
transportation or other services.) The value that the coupon corresponds to, can be
used only as described below.
Up to 2 coupons can be used at the same purchase in the IKEA e-shop, in the cash
register of the IKEA Branches and the IKEA Centers, in Greece.
The demonstration of the coupon is necessary for its redemption at the beginning of
the transaction in the cash register of the IKEA Branches and the IKEA Centers,
correspond only to a discount on the payment amount and do not apply on
discounts on transportation or other services.
The use of the coupon is performed at the payment of the purchase at the IKEA eshop, correspond only to a discount on the payment amount and do not apply on
discounts on transportation or other services.
The coupon is not replaced in case of loss or theft and, if it expires without being
used, it is non-refundable.
The general return policy of IKEA applies within 40 days. Πολιτική Επιστροφής | IKEA
Ελλάδα
Coupon codes correspond only to a discount on the payment amount and are not
exchanged for cash or any other offer / discount. In case of partial or total return of

products, the possible refund or the issuance of credit is made only in the final debit
amount of the card, after the discount.

