Dane aktualne na dzień: 25-05-2020 06:18

Link do produktu: http://www.muzart.pl/adils-noga-czarny-ikea-p-1102.html

ADILS Noga, czarny IKEA
Cena

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

702.179.73

Producent

IKEA

Opis produktu
PRODUKT dost?pny

odbiór w Zielonej Górze

Regulowana wysokość nóg zapewnia stabilność na nierównej podłodze.

Dobrze wiedzieć

W komplecie wkręty do przymocowania nóg do blatu stołu.
Pasuje do blatów stołów o minimalnej grubości 25 mm.

Instrukcja obsługi

Wycierać szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.
Wycierać czystą suchą tkaniną

Główne informacje
Wysokość: 70 cm
Średnica: 4 cm
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MONTAŻ
IKEA Pozna? / Wroc?aw przyjmuje zlecenia
DOSTAWA , zakupy monta?, projektowanie
wyjazdy raz w tygodniu
promocyjne CENY do Zielonej Góry
gabaryty i drobne
DOSTAWY CODZIENNIE ...dni od złożenia
REALIZACJA EKSPRES ...dni od złożenia
superekspres , dla dużych zamówień- 6 godzin
wspólny przejazd na zakupy - koszt 99 zł od osoby
/w cenie możliwość zakupów- cena do uzgodnienia
program: na miejscu od 1-3 godziny
PROMOCJA NA KUCHNIE IKEA !!!!
DOSTAWA PROJEKT MONTAŻ DOSTAWA
termin dostawy po uzgodnieniu
możliwy odbiór z naszego magazynu w Zielonej Górze
.
jak zrobić zamówienie:
-potrzebne dane:
#numer katalogowy produktu, opis, cena
kolor
#imię nazwisko osoby zamawiającej
#numer kontaktowy /alternatywny
# adres dostawy z kodem pocztowym
-małe zamówienia sms
duże załącznik na adres e-mail WYJAZDY@MUZART.PL
lub w BOK
nie pobieramy zaliczek
specjalna promocja dla dostaw do Zielonej Góry i tylko z IKEA Poznań/
IKEA Wrocław /inne hale/ inny cennik !!!
przedział wagowy cena transportu z komplementacją
/zebranie towarów na sklepie
do 25 kg 30 zł z odbiorem w BOK
do 49 kg 49 zł /promocja czasowa
50-99 kg 99 zł /promocja
100-149 kg 149 zł promocja
150-199 kg 199 zł
200-299 kg 299 zł
300- 1 ZŁ ZA KG
Cennik usługi zakupów DROBNYCH
(transportu - dowozu-komplementacji-zbierania na sklepie)
KOSZT USŁUGI OD 5 ZŁ /w opcji z odbiorem w BOK Zielona Góra
zakupy cena ustalana indywidualnie -konkurencyjna do oferty IKEA
zależnie od wagi, ilości produktów
Podany cennik jest szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
- cena nie zawiera usługi wnoszenia mebli i montażu
(usługa dodatkowa płatna )
Cena usługi uzależniona jest od kilku czynników m.in.: wartości towaru, miejsca dowozu, gabarytów, ilości paczek.
Wyślij swoją listę IKEA, zadzwoń lub napisz wiadomość SMS lub e-mail wówczas wyślę wycenę usługi dla Twoich zakupów.
Przyjmuję w rozliczeniu karty podarunkowe IKEA.
Przyjmuje zamówienia na karty podarunkowe o określonej wartości na zakupy w IKEA.
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Wpłaty (cena zakupów + usługa transportowa) można dokonać na konto lub w punkcie obsługi klienta:
"MUZ-ART" zlecenia transportowe
AL.NIEPODLEGŁOŚCI 12 /POD TOPOLAMI
ZIELONA GÓRA
w godzinach 10-18 soboty 10-14
lub po uzgodnieniu w innych
ZWROT
Pośredniczę w zwrocie towaru
/ towar musi spełnić wymogi zwrotów regulamin Ikea/.
Pośredniczę w reklamacji wymagającej zwrotu.
Usługa dodatkowo płatna - ustalana indywidualnie
Masz kartę Ikea Family ? przekaż nam a zrealizujemy tańsze zakupy.
Dla stałych odbiorców uproszczone formy zamówienia
/przy dużych zamówieniach termin uzgadniamy indywidualnie- może być natychmiastowy/
realizuję zlecenia na zakupy w IKEA
/inne centra handlowe AGATA MEBLE/
Wysyłka
przyjmuje zlecenia na zakupy z wysyłką :
Poczta Polska lub DPD -przesyłki ubezpieczone
dostawa Zielona Góra i okolica
Wolsztyn Kargowa Świebodzin Sulechów Nowa Sól Głogów Żary Żagań Krosno Odrzańskie Gubin Słubice Gubin Słubice
Szprotawa Kożuchów Lubin Polkowice
inne lokalizacje dostawy do uzgodnienia opłata paliwowa
przesyłki dowożę pod wskazany adres w uzgodnionym terminie
skręcam montuję meble -cena do uzgodnienia - TANIO
*Wszystkie znajdujące się w ogłoszeniu znaki towarowe i nazwa IKEA, została użyta jedynie w celu informacyjnym i są
wyłączną własnością firmy IKEA.
Nie jesteśmy powiązani gospodarczo z firmą
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