
Υπηρεσία

Услуга Цена

Минимална цена за монтаж на мебели 

  

Mонтаж на мебели на стойност 
до 1600 лв.

Mонтаж на мебели на стойност 
над 1600,01 лв.

©
 

49 лв.

13% от стойността 
на покупката*

13% от стойността на 
покупката до 1600 лв. 
+ 7% от остатъчната 
стойност на покупката*

Mонтаж  на стенни рафтове и аксесоари 
(напр. корнизи, щори, огледала, рамки)

12 лв./бр.

Минимална цена за монтаж на кухня

  

150 лв.

Монтаж на кухненски шкафове (цената 
се определя на линеен метър и включва 
монтаж на един ред кухненски шкафове 
и разкрояване на плотове)

49 лв./л. м.

  

Вграждане (монтаж) на мивка с батерия,
включително свързване към ВиК мрежа, 
с включени водопроводни връзки

25 лв./бр.

Монтаж на стенни панели 20 лв./л. м.

20 лв./л. м.

Монтаж на осветителни тела 10 лв./бр.
Монтаж на стенни рафтове и аксесоари 12 лв./бр.
Прекрояване на кухненски шкафове

Прекрояване и поставяне на покривни
панели върху комини, над горни кухненски
шкафове и за затваряне на кухни

30 лв./бр.

Демонтаж на стари кухни 30 лв./л. м.
Взимане на размери (стойността се 
възстановява при поръчка на монтаж)

30 лв.

Монтаж на кухненски  шкафове 
KNOXHULT и ENHET 
(цената се определя на линеен метър и 
включва монтаж на един ред шкафове) 
Минимална цена за монтаж на 
KNOXHULT и ENHET  

39 лв./л. м.

100 лв.

Зона 2 +75 лв.

Зона 3 +135 лв.

Монтаж на 
мебели и кухни 
Защото е хубаво, когато някой 
друг извършва монтажа.

Ценоразпис на услугата монтаж на мебели

Ценоразпис на услугата монтаж на кухни

Допълнителна цена за страната

Зона 1

Забележки:

Контакти

 1. Всички цени са в български лева с включен ДДС и са валидни само при монтаж/
инсталиране на ИКЕА продукти.   
2. Всички услуги се предоставят от оторизиран партньор и се осъществяват в рамките на
предварително установен график, който се съгласува с клиента.                               

                                                                

3. Когато е необходимо довършване на работaта и монтажната бригада трябва да остане 
повече от един ден за зона 2 и зона 3 , това се извършва със съгласието на клиента и след 
одобрена от него оферта за допълнителни разходи. Допълнителните разходи за нощувка 
са за сметка на клиента. Цената на всяка нощувка е 150 лв. и се дължи за всеки монтажен 
екип, състоящ се от 2 човека поотделно.
4. Монтажът на артикули от отдел „Намалени стоки‟ се таксува съобразно 
първоначалната им цена (преди намалението на цената).
5. Въпросите относно работата по време на общоприетото време за почивка се уреждат 
при предлагането на офертата. Ако клиентът уведоми за невъзможност за извършване на 
монтаж по време на общоприетото време за почивка, второто посещение не се таксува. 
Ако работата бъде прекъсната въпреки уверението на клиента, второто посещение се 
заплаща. Цената на второ посещение е 49 лв. за сглобяване на мебели и 150 лв. 
еднократно при монтаж на кухня.
6.  Посочената в ценоразписа цена за монтаж на кухненски шкафове и плотове е 
приложима за горен и долен ред, таксувани поотделно. Цената за монтаж на 
допълнителен  горен ред  кухненски шкафове е 39 лв. на линеен метър.
7. Всички елементи, необходими за цялостния монтаж на една кухня, трябва да бъдат 
налични към датата, определена за извършване на услугата. В противен случай, 
клиентът дължи еднократна такса 150 лв. при повторно посещение.
8. В случай на допълнителни дейности като разкрояване на плотове или други изменения, 
монтажът на кухненски шкафове KNOXHULT и ENHET се таксува по ценоразписа, валиден 
за всички серии кухни.
9. Монтаж на мебели, закупени от магазин ИКЕА София, за следващия ден
(при наличен капацитет): +80 лв.

понеделник – неделя: 10:00 – 20:00
Работно време 

Обслужване на клиенти IKEA:

Inter IKEA System
s B.V. 2018

Вграждане (монтаж) на електроуреди, 
включително свързване към 
електрическа мрежа

25 лв./бр.

Населени места в област София, Варна, Бургас и 
Пловдив, които не са обозначени като част от 
Зона 1

Всички населени места в странта, които не са 
обозначени като част от Зона 1 и Зона 2

гр. София и населените места в обл. София-град. 
гр. Варна и населените места в общините Варна, Аксаково, Белослав, 
Арвен; 
гр. Бургас и населените места в общините Бургас, Поморие, Айтос, 
Камено, Созопол; 
гр. Пловдив и населените места в общините Пловдов, Марица, Родопи

*при първоначални цени на артикулите


