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 συναρμολόγηση  & παραλαβή από τον χώρο μας 

                                         ή 

 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έμπειροι συνεργάτες μας 

 επισκέπτονται τον χώρο σας για να συναρμολογήσουν τα έπιπλα σας 

 

Σταθερές και καθορισμένες τιμές 
Γνωρίζετε εξαρχής τη συνολική τιμή . 

Οι τιμές εγκατάστασης των προϊόντων μας είναι προκαθορισμένες. 

 

Τηρούμε τις προθεσμίες 

Ορίζουμε μαζί την ημερομηνία της εργασίας και την εκτελούμε τη συμφωνημένη 

ημέρα. 

Εγγυημένη υλοποίηση 

   ορθή ολοκλήρωση της εργασίας  
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                                            Πόσο κοστίζει ; 

     μία συναρμολόγηση ξύλινων παιχνιδιών & παιδικών επίπλων 

            

 Μέσος όρος τιμής Εσωτερικού  χώρου: 30€/Τεμ.   πλέον ΦΠΑ 

                                  

Μέσος όρος τιμής Εξωτερικού  χώρου : 80€/Τεμ.   πλέον ΦΠΑ 
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Τιμοκατάλογος   Υπηρεσίας   Συναρμολόγησης 
                            Έχει υπολογιστεί  το κόστος Συναρμολόγησης 

 

                        με παράδοση & παραλαβή από τον χώρο μας : 

      Τιμές 

 Κουκλόσπιτα : 25 - 60€ 

 Κουζίνες : 25 - 60€ 

 Μανάβικα : 35 - 50€ 

 Ξύλινα Play Set : 25 - 50€ 

 Σετ Παιδικές Καρέκλες - Τραπεζάκι: 25-35 € 

 Παιδικά Κρεβάτια: 40 - 55 € 

 Παιδικά Γραφεία - Τραπέζια: 15 - 30 € 

 Παιδικές Ραφιέρες : 20 - 25 € 

 Παιδικές Βιβλιοθήκες: 20 - 25 € 

 Τραμπολίνα : 40 - 80€ 

 Παιδικά έπιπλα κήπου : 25 - 80€ 

 Ξύλινα Σπιτάκια Κήπου: 55 - 800€ 

 Ξύλινες Κούνιες & Παιδικές Χαρές Κήπου (ως 10 παιδάκια): 80-1200€ 
 ανάλογα με την ποσότητα γίνεται καλύτερη τιμή 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται 
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 τα μεταφορικά 

 το πακετάρισμα & διπλό αμπαλάζ ασφαλείας (κόστος 8% επί της αξίας 

αγοράς) 

  ο Φ.Π.Α. 

Επιπλέον χρεώσεις ισχύουν 

 αν μεταφέρουμε τα προϊόντα σε όροφο 

 εάν χρειαστεί η χρήση γερανού ή αναβατορίου (90-150€) 

 και εκτός των ορίων της πόλης 

 για εργασίες συναρμολόγησης σε νησιά, τα έξοδα εισιτηρίων επιβαρύνουν τον 

πελάτη 

 εάν κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών να παραμείνει το 

συνεργείο πάνω από μία μέρα, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση  

 σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η διανυκτέρευση, τα έξοδα 

επιβαρύνουν τον πελάτη 

  αυτό θα συμβαίνει με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη τη στιγμή που γίνεται η 

προσφορά. 

 σε περίπτωση που οι εργασίες διακοπούν για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του συνεργείου, για κάθε επιπλέον ημέρα που θα απαιτηθεί για 

την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υπάρχει χρέωση αντίστοιχης ζώνης 

 

 


