
REGULAMIN SKLEPU 

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane osobowe klienta, adres dostawy, numer 

kontaktowy. 

Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu 

cywilnego. 

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. 

Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które podane są na każdej aukcji. 

Możliwy jest także odbiór własny. 

Pragniemy, aby zakupiony produkt dotarł do Państwa bezpiecznie, dlatego preferujemy i 

proponujemy transport na terenie całego kraju. 

W przypadku, gdy klient zamówi produkty pochodzące od różnych producentów, dostawa 

jest realizowana, gdy skompletowana zostanie całość zamówienia. Może to nieznacznie 

opóźnić dostawę. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, bez podania przyczyny. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez 

firmy kurierskie, oraz producentów mebli. 

W przypadku nieodebrania dostawy przez klienta w ustalonym terminie, klient zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów ponownej dostawy. 

Dokładniejsze informacje na temat dostawy mogą Państwo uzyskać pod numerami 

telefonów podanymi w danych kontaktowych. 

Meble dostarczamy od poniedziałku do piątku/soboty w godzinach od 6:00 do 23:00.  

Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie godzin dostaw. 

Jeśli nie będzie odpowiadać Państwu dzień lub godzina dostawy to może się ona się opóźnić 

o kolejne 2-3 tygodnie. Niestety nie jesteśmy w stanie ułożyć trasy pod jednego kupującego, 

mimo iż dokładamy wszelkich starań by zadowolić każdego klienta. 

Najpóźniej dzień przed dostawą kontaktujemy się z Państwem, informując o przybliżonej 

godzinie dostawy tak, by mogli się Państwo do niej przygotować. 

W związku z tym, iż kierowca dostarcza danego dnia kilkanaście zamówień, bardzo prosimy o 

przygotowanie się do odbioru mebli. 



UWAGA!!!! KIEROWCA NIE WNOSI MEBLI. 

Należy zapewnić odpowiednią ilość osób potrzebnych do odebrania mebli od kierowcy i 

wniesienia ich do domu. 

WAŻNE! Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli, może pomóc, ale nie zawsze ma na to 

czas ze względu na to, iż musi dostarczyć inne zamówienia. KOSZT DOSTAWY NIE OBEJMUJE 

WNIESIENIA. 

Kupując 2 przedmioty, z których jeden jest rozwożony naszym transportem, całe zamówienie 

wpisujemy na daną trasę i dostawa jest realizowana Naszym transportem (dostawa do 21 

dni roboczych). 

PROSIMY SPRAWDZAĆ TOWAR W OBECNOŚCI KURIERA/KIEROWCY!!! 

Jeśli dostarczona przesyłka jest naruszona/uszkodzona Klient zobowiązany jest rozpakować 

ją w obecności kierowcy/kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim 

protokół szkody. 

Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na 

niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru. 

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 21 dni roboczych (chyba, że na aukcji jest 

podany inny termin). 

W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji 

może ulec wydłużeniu, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o 

czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Producent zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych w ofertach mebli, 

nie zmieniając ogólnego charakteru. Podane wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie. 

Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi i podane są w centymetrach. Ze 

względu na ograniczenia wynikające z technologii kolory na ekranie monitora mogą 

nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. 

Wymiary podane z tolerancją +/- 5 cm. 

Mimo wszystko nie gwarantujemy, że dane techniczne oraz opis produktu nie zawierają 

uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt. Chętnie rozwiążemy wszelkie niejasności. 

JEŻELI COKOLWIEK WZBUDZA TWOJE WĄTPLIWOŚCI, NAPISZ DO NAS NA ADRES: 

allegro@meblohand.home.pl ODPISZEMY NIEZWŁOCZNIE I ZAŁATWIMY SPRAWĘ BEZ 

ŻADNYCH PRZESZKÓD Z PEŁNĄ SATYSFAKCJĄ DLA KLIENTA. 


