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REGULAMIN STOLARNI ŁOBZÓW 

PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ KRZYSZTOFA CIEPAŁ 
DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ: STOLARNIA ŁOBZÓW KRZYSZTOF CIEPAŁ 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym Sprzeda-
jącego, znajdującym się w Łobzowie, (Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), w sklepie internetowym 
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.stolarnialobzow.pl oraz na aukcjach in-
ternetowych wystawianych za pośrednictwem portalu Allegro.pl (użytkownik: Kris_C-83). 
  
Sprzedającym jest Krzysztof Ciepał, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 
pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW Krzysztof Ciepał (adres: Łobzów 22, 32-340 
Wolbrom), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 
6371988351, Regon: 122212207), zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzeda-
jącym”. 
 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyska 
: 

 pod numerami telefonów: 
tel. komórkowy: 784 357 427 
tel. komórkowy: 660 611 853 
tel. stacjonarny: 32 664 23 54 

 korzystając z adresu poczty elektronicznej: ciepalkrzysztof@o2.pl 
 za pośrednictwem formularza znajdującego się na portalu aukcyjnym Allegro.pl 

(użytkownik Kris_C-83) lub za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.stolar-
nialobzow.pl poprzez zakładkę: „FORMULARZ”. 
  

§ 1 
Definicje 

 

1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający ogólne warunki sprzedaży towarów oraz 
jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Krzysztofa Ciepał, 
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW 
Krzysztof Ciepał w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 Wolbrom), za pośrednictwem sklepu 
stacjonarnego znajdującego się w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 Wolbrom) oraz za pośred-
nictwem strony internetowej pod adresem: www.stolarnialobzow.pl, a także aukcji inter-
netowych znajdujących się na portalu Allegro.pl (użytkownik: Kris_C-83), o których mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). 
2. Sprzedawca – Krzysztof Ciepał prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 
pod firmą: STOLARNIA ŁOBZÓW Krzysztof Ciepał w Łobzowie (ul. Łobzów 22, 32-340 
Wolbrom), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 
6371988351, Regon: 122212207), prowadzący sklep stacjonarny w Łobzowie, (adres: Łobzów 
22, 32-340 Wolbrom), sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.stolarni-
alobzow.pl oraz aukcje internetowe za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl 
(użytkownik: Kris_C-83). 
3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy 
czym przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przed-
stawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza 
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dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Stacjonarnego lub Sklepu Inter-
netowego (w tym również Konsument). 
1. Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem 
www.stolarnialobzow.pl bądź poszczególne aukcje dostępne na internetowym portalu auk-
cyjnym Allegro.pl (www.allegro.pl) wystawiane przez użytkownika Kris_C-83 za pośrednic-
twem którego Kupujący może dokonać zakupu Produktu. 
2. Sklep Stacjonarny – sklep prowadzony przez Sprzedającego, znajdujący się w 
siedzibie Sprzedawcy, w Łobzowie (Łobzów 22, 32-340 Wolbrom). 
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. 
Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. 
Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje 
się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub 
drogą mailową. 
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego 
poza Sklepem, w związku z charakterem sprzedawanych produktów. 
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Stacjonarnym i Sklepie 
Internetowym. 
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks 
cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
8. Strony – Sprzedający i Kupujący (a każde z nich z osobna – Strona). 
9. Witryna Sklepu Internetowego – każda strona bądź podstrona www znajdująca się 
pod adresem www.stolarnialobzow.pl. 
10. Dni ustawowo wolne od pracy – dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z art. 1 Ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015 poz.90). 
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość 
Produktów, stanowiące jednocześnie zawarcie Umowy Sprzedaży w lokalu przedsiębiorcy 
bądź na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  

§ 2 
Zasady ogólne 

 

1. Warunkiem złożenia przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym lub w 
Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postan-
owień w czasie realizacji Zamówienia. 
2. Sklep Stacjonarnym oraz Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną w lokalu 
znajdującym się w Łobzowie (Łobzów 22, 32-340 Wolbrom) oraz za pośrednictwem sieci In-
ternet. 
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wykonywane na indywid-
ualne zamówienie Kupującego, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, 
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

§ 3 
Wycena 

 

1. Wycena Produktu realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
otwarcia Sklepu Stacjonarnego, podanych na Witrynie Sklepu Internetowego. 
2. Aby uzyskać informacje o cenie zamówionego Produktu należy wysłać (na 
maila, bądź poprzez formularz Allegro „zadaj pytanie Sprzedającemu”) jego dokładne 
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wymiary, rodzaj materiału z jakiego mają zostać wykonane elementy oraz czy mają być 
one malowane, czy też nie. 
3. Podana cena jest ceną orientacyjną i może nieznacznie różnić się od ceny osta-
tecznej (ceny określonej po dokonaniu akceptacji zamówienia). 

 

§ 4 
Składanie Zamówień 

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Stacjonarnym oraz na Sklepie Internetowym są 
cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie 
obejmują jednak kosztów wysyłki. 
2. Zamówienia są przyjmowane zarówno w Sklepie Stacjonarnym jak i w Sklepie Inter-
netowym drogą mailową (przy czym wstępne ustalenia dotyczące zamówienia mogą zostać 
poczynione telefonicznie a następnie potwierdzone Zamówieniem mailowym). 
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień w Sklepie Stacjonarnym jest możliwe wyłącznie 
od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego, podanych na Witrynie 
Sklepu Internetowego. 
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo określi rodzaj i ilość kupow-
anego Towaru, poda swoje dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być 
wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupu-
jącym, celem naniesienia poprawek do Zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie 
możliwy, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego anulowania Zamówienia bez koniec-
zności podawania przyczyny jego anulowania. 
6. W momencie złożenia przez Kupującego Zamówienia w sposób prawidłowy, Sprzeda-
jący wyśle drogą mailową do Kupującego wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do 
realizacji, wraz ze wskazaniem, że pomiędzy Stronami zawarta została Umowy Sprzedaży. 
Sprzedający prześle również informację dotyczącą specyfikacji i warunków płatności za zaku-
piony Towar. 
7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany 
przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szcze-
gólności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formu-
larze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w 
formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie 
danych osobowych w bazie danych Sklepu Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku 
z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w 
swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na 
rachunek bankowy (w przypadku aukcji na Allegro.pl) lub w momencie wyboru 
opcji „Za pobraniem”. 
10. Termin realizacji podawany jest w tygodniach i może on się wahać +/- 7 dni. Istnieje 
możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji, jednak termin ten wiąże Strony dopiero 
w momencie zaakceptowania go poprzez wiadomość e-mail przez Sprzedającego. 
1. Jeżeli koniec terminu do wykonania realizacji zamówienia przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 
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11. Do terminu realizacji nie wliczane są Dni ustawowo wolne od pracy oraz długie week-
endy (np. weekend majowy itp.). Termin realizacji zamówienia automatycznie wydłuża się, 
jeżeli w czasie podanego terminu wypadają Dni ustawowo wolne od pracy bądź długi weekend. 
 

§ 5 
Koszty i termin wysyłki 

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedający poinformuje 
Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu, który uniemożliwia dalsze 
procedowanie mające na celu realizację Zamówienia, a co za tym idzie – uniemożliwiające 
zawarcie Umowy Sprzedaży i późniejszą wysyłkę Towaru. 
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych 
przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w Sklepie Stacjonarnym 
(siedzibie Sprzedającego). 
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na 
Stronie Internetowej i jest to orientacyjny czas dostawy oraz zgodnie z danymi wskazanymi we 
wiadomości mailowej wysłanej do Kupującego – potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do real-
izacji przez Sprzedającego. 
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku 
transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. 

 

§ 6 
Płatności 

 

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (fak-
tura) – w zależności od informacji udzielonej Sprzedającemu przez Kupującego, który dowód 
zakupu chce otrzyma 
2. . W przypadku nieudzielenia takiej informacji przez Kupującego, domniemuje się, że 
chciał otrzymać paragon. 
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru 
doręczonego przez kuriera lub odebranego osobiście), za pośrednictwem systemu płatności el-
ektronicznych PayU lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w banku 
_____________________ o nr: ________________________________________________ . 
 

§ 7 
Odbiór towaru 

 

1. Dostawy są realizowane przede wszystkim na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dostawa Towaru do innego kraju jest możliwa, ale wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu 
kwestii kosztów dostawy ze Sprzedającym i akceptacji wysokości tychże kosztów przez Kupu-
jącego. 
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzi 
3. , czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opako-
wanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie 
przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się 
jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości 
w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny 
wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy 
kradzieży przesyłki w transporcie. 
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4. W przypadku braku odebrania przesyłki (towaru), gdy Umowa Sprzedaży jest ważna i 
wiąże obie strony, Sprzedawca może: 
a) domagać się od Kupującego zapłaty ceny Towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz 
kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. Sprzedawca może żądać należytego wykonania 
Umowy Sprzedaży, 
b) domagać się należytego wykonania umowy sprzedaży określonego w pkt „a” i dodat-
kowo domagać wynagrodzenia za poniesioną szkodę (koszt przesyłki zwrotnej), tj. Sprzedawca 
może żądać należytego wykonania Umowy Sprzedaży i naprawienia szkody wynikłej z nien-
ależytego jej wykonania, 
c) wezwać Kupującego do wykonania Umowy Sprzedaży w zakreśleniem terminu 
i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od Umowy Sprzedaży. W razie 
bezskutecznego upływu terminu i braku reakcji ze strony Kupującego, Sprzedawca może 
złożyć Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zaś Umowa Sprzedaży 
zostaje uznana za niebyłą. Jednocześnie Sprzedawca może dodatkowo domagać się od Kupu-
jącego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (koszty przesyłki, inne 
koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez Kupującego). 

 

§ 8 
Informacje dodatkowe 

 

1. Zdjęcia znajdujące się w Sklepie Internetowym prezentujące kolory bejc mogą 
się różnić od kolorów rzeczywistych. 
2. Istnieje możliwość zamówienia próbek dowolnych kolorów, w celu porównania 
i wyboru najbardziej odpowiadającego Kupującemu. Pierwsze trzy (3) sztuki próbek 
wykonywane są bezpłatnie, ale wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia na Towar. 
Koszt wykonania każdej kolejnej próbki wynosi 5 złotych za 1 sztukę. W przypadku 
złożenia Zamówienia na dany Produkt (schody, parapety itd.) próbki wysyłane są na 
koszt Sprzedającego, w każdym innym wypadku koszt wysyłki ponosi Kupujący. Fi-
nalny produkt jest zgodny kolorystycznie w 70% z kolorem prezentowanym na próbce. 
3. Kupujący, który zamawia próbkę pokazową, zobowiązany jest do uiszczenia za-
płaty za każdą wykonaną próbkę oraz Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia kosz-
tów przesyłki kurierskiej. Koszty te określane są indywidualnie w zależności od ilości 
zamówionych próbek. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wszystkie 
zamówione próbki, jednak w przypadku późniejszego skutecznego złożenia zamówie-
nia Towaru, otrzyma od Sprzedającego zwrot kwoty, którą uiścił za wykonanie 3 
(trzech) próbek (bowiem 3 próbki w przypadku złożenia zamówienia są gratis). 
4. Wszystkie Produkty prezentowane przez Sprzedającego są jednostronnie czyste, 
co oznacza, że są one wyszlifowane tylko z jednej strony od frontu, a po konsultacji z 
Kupującym zostaje wyszlifowane lewa lub prawa strona (dotyczy stopni na beton). Z 
lewej strony istnieje możliwość pojawienia się pęknięć, sęk, oflis. Na zamówienie Ku-
pujący może zamówić produkty dwustronnie czyste np stopnie na konstrukcję meta-
lową. 
5. Do Produktów dwustronnie czystych, tj. wyszlifowanych z góry i od spodu, a 
także standardowo wykończonych front, tył, lewa i prawa strona (dotyczy stopni na 
konstrukcję metalową lub drewnianą) doliczana jest dopłata liczona indywidualnie do 
konkretnego Zamówienia. 
6. Podesty, które wymagają złożenia na obce pióro należy po złożeniu polakierowa 
7. . 
8. Podest, który trafia do Klienta jest lakierowany 1-2 razy. 
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9. Produkty Sprzedającego wykonywane są z materiału o odpowiedniej wilgotno-
ści (8-12%) i jest to wilgotność przeznaczona do wewnątrz budynku ocieplanego. 
10. Nie zaleca się: 
a) przechowywania stopni i parapetów w bardzo wilgotnych pomieszczeniach 
przed montażem, 
b) montażu Produktu w budynkach niezamieszkałych/nieużytkowanych (do za-
mieszkania/użytkowania za parę lat). 
11. Schody i parapety powinny być przechowywane/użytkowane w pomieszcze-
niach o regularnej temperaturze pomiędzy 15-25°C. 
12. Schody przed montażem powinny być zabezpieczone lakierem w celu ograni-
czenia pochłaniania wilgoci. 
13. W sytuacji, gdy stopnie i parapety zostały pomalowane przez Sprzedającego 
i zostały później przycięte przez Kupującego, należy przycięte miejsca zabezpieczyć 
lakierem. 
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć dla celów marke-
tingowych, przesłanych przez Kupującego, stanowiących realizację wykonanego Za-
mówienia przez Sprzedającego. Przesłanie w/w zdjęć stanowi jednocześnie wyrażanie 
zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego. 

 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może 
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia 
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Do zachow-
ania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 
nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do od-
stąpienia od umowy; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych po-
trzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne 
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części za-
mienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy 
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 
3. Wskazane w tym ustępie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się 
wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym 
z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
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4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie 
odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą 
nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów 
jego sprawdzenia. 
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy 
odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. 
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
oraz w przypadku zakupu przez Allegro.pl (płatność z góry) podać numer konta, na jaki 
Sprzedający ma zwrócić zapłatę. 
7. W ciągu siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o 
odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wy-
mienione w ustępie 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura kory-
gująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupu-
jący ma obowiązek odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 
dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego. 
 

§ 10 
Gwarancja jakości i procedura reklamacji 

 
1. Sprzedający udziela na wszystkie swoje produkty 12-miesięcznej gwarancji ja-
kości, która obowiązuje na terenie Polski, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. Gwarancja udzielana jest na Produkty (schody, parapety) o grubości od 30 mm. 
Standardowa grubość produktów (schody, parapety) to 40 mm. Poniżej grubości 30 mm 
odpowiedzialność za produkt (schody, parapety) ponosi Kupujący. 
3. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie uzasadnionego 
zgłoszenia reklamacyjnego. 
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis wraz ze zdjęciem 
usterki. 
5. Reklamacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail z załą-
czonym opisem i zdjęciem wadliwego Produktu. 
6. Decyzja jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu wszystkich 
niezbędnych informacji. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym do-
szło do złożenia zgłoszenia o usterce. 
7. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu w okresie gwarancyjnym. 
8. Reklamacji nie podlegają żadne uszkodzenia mechaniczne wynikające ze złego 
użytkowania przez Kupującego (szczegółowy opis sposobu użytkowania mebli znaj-
duje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu - Instrukcji użytkowania i kon-
serwacji Produktów). 
9. Czas naprawy reklamowanego produktu wynosi od 4 do 6 tygodni – licząc od 
dnia decyzji Sprzedającego o uznaniu reklamacji. 
10. Sprzedawca nie ponosi kosztów wymiany produktu. 
11. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które ist-
niały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny 
tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest konsu-
ment, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprze-
danego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przej-
ścia niebezpieczeństwa na Kupującego. 
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12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwier-
dzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. Do wykony-
wania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się 
przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z 
tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu 
wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa 
osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało 
się prawomocne. 
13. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na 
wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 
14. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego 
upływem. 
15. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się 
przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. 
16. Cała procedura reklamacyjna została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do 
niniejszego Regulaminu - Instrukcji reklamacji Produktów. 

 
 

§ 11 
Wady fizyczne 

 

1. Za wady nie uznaje się: 
a. różnic w strukturze oraz kolorystyce drewna - drewno jest naturalnym materia-
łem i jego różnice w kolorystyce oraz usłojeniu nie są uznawane za wady, 
b. zmian zachodzących naturalnie w wyglądzie mebli, parapetów i schodów pod-
czas normalnej eksploatacji - drewno jest materiałem żywym, ciągle pracującym, w 
związku z czym w wyniku zmiany wilgotności powietrza może się kurczyć lub rozsze-
rza 
c. , a co za tym idzie - mogą powstawać nierówności na powierzchni mebli, para-
petów i schodów, 
d. drobnych pęknięć oraz odkształceń powstałych w wyniku naturalnej pracy 
drewna; dopuszczalne wykrzywienie blatu od 1 do 5 mm na szerokości od 80 do 100 
cm, 
e. do 20% zdrowego bielu w produktach. 
2. W przypadku wystąpienia niewielkich pęknięć Sprzedawca wysyła zestaw na-
prawczy do samodzielnego zniwelowania pęknięcia. 

 

§ 12 
Utrata gwarancji jakości 

 

1. Kupujący traci uprawienia wynikające z gwarancji jakości przede wszystkim w 
przypadkach: 
a. nieuregulowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Sprzedającego 
(np. poprzez niezapłacenia za wykonanie Produktu, realizację Zamówienia, nieodebra-
nie przesyłki itp.), przy czym po uregulowaniu należności gwarancja może zostać przy-
wrócona, 
b. wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym w szczególności uszkodzeń me-
chanicznych stwierdzonych po odbiorze mebli, parapetów lub schodów przez Kupują-
cego, albowiem obowiązkiem Kupującego jest dokładne sprawdzenie produktu w mo-
mencie jego odbioru, 
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c. użytkowania mebli, parapetów i schodów niezgodnie z instrukcją użytkowania i 
konserwacji Produktów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
d. użytkowania mebli, parapetów i schodów niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
e. stwierdzenia niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia oraz konser-
wacji mebli, parapetów i schodów, wbrew wytycznym zawartym w Instrukcji użytko-
wania i konserwacji Produktów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
f. przy czym szczegółowe wytyczne dotyczące procedury reklamacji Produktu 
oraz inne przypadki utraty przez Kupującego uprawnień wynikających z gwarancji ja-
kości określone są w Instrukcji reklamacji Produktów, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

  

§ 13 
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w 
związku z zakupami jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym 
mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do 
Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
Dane są przekazywane dobrowolnie. 
  

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenckich oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny. 
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykon-
ywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd 
właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regula-
minu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się 
wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. 
4. Załączniki do Regulaminu, stanowiące jego integralną część: 
‐ Załącznik nr 1 – Instrukcja użytkowania i konserwacji Produktów, 
‐ Załącznik nr 2 – Instrukcja reklamacji Produktów. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Witrynie Sklepu 
Internetowego, tj. z dniem 21.06.2016 roku. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 
 

INSTRUKCJA REKLAMACJI PRODUKTÓW 
 

 
 
I. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji uprawnień w tytułu gwarancji jakości 
 
1. Jeżeli w Zamówieniu/Umowie Sprzedaży montaż był określony po stronie Sprzedającego, 

data zakończenia montażu traktowana jest jako dzień wydania Towaru. Podpis dokonany 
na protokole odbioru mebli bez wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Kupujący potwierdza 
brak wad jawnych dostarczonych elementów. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej. 
3. Sprzedający zapewnia, że meble nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem 

używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podsta-
wowych zasad wymienionych w Instrukcji użytkowania i konserwowania Produktów. 
Sprzedający nie odpowiada za wady montażu, który został samodzielnie dokonany przez 
Kupującego. 

4. Sprzedający nie uznaje za wadę odstępstw kolorystycznych i faktury drewna, które są wy-
nikiem procesu technologicznego. 

5. W przypadku, gdy z uwagi na brak możliwości naprawy reklamowanych Towarów zajdzie 
konieczność wymiany Towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie drewna, któ-
rego już nie posiada w swojej ofercie Sprzedawca, Kupujący ma obowiązek wybrać sub-
stytucyjny rodzaj drewna występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zo-
stanie wykonana wymienna część. Brak wyboru w terminie jednego miesiąca od daty przed-
stawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji. 

6. W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega prze-
dłużeniu o czas trwania naprawy. W razie konieczności wymiany elementów lub całego 
wyrobu nowy okres gwarancyjny stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od 
dnia dokonania wymiany. 

7. Niezbędne koszty, związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Sprzedający.  
8. Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy towar – odesłać go lub osobiście 

dostarczyć do miejsca wskazanego w Zamówieniu.Umowie Sprzedaży (jeżeli tego miejsca 
nie określono, tam gdzie został mu wydany). 

9. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do Sprze-
dawcy będzie nadmierne utrudnione, konsument musi udostępnić ją Sprzedawcy w miejscu, 
w którym się znajduje. Wówczas Sprzedawca powinien odebrać reklamowany Towar we 
własnym zakresie lub też jeśli to możliwe - usunąć wadę na miejscu.  

10. Koszty związane z transportem wadliwych Towarów z zagranicy do siedziby Sprzedają-
cego pokrywa Kupujący.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, że reklamacja jest nieuzasadniona, wszyst-
kie koszty łącznie z kosztami dojazdu i naprawy ponosi Kupujący. 
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II. Utrata uprawnień i wyłączenie gwarancji, wykaz usterek niepodlegających reklamacji 
  
1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania Produktu oraz 
przede wszystkim w przypadkach wskazanych w § 12 Regulaminu, a także w szczególności w 
przypadku stwierdzenia: 
a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami wskazanymi 
w załączniku nr 1 do Regulaminu - Instrukcji użytkowania i konserwacji Produktów, a także 
ich przechowywania; 
b) uszkodzeń mechanicznych, w szczególności ale nie wyłącznie: obić, podrapań lub otarć; 
c) uszkodzeń wynikłych z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub przez 
osobę trzecią na zlecenie Kupującego; 
d) pęknięć drewna wzdłuż usłojenia czy innych zmian wynikających z naturalnej pracy su-
rowca; 
e) zmian zachodzących w meblach, będących efektem naturalnych procesów starzenia (np. 
zmiany barwy drewna lub połysku lakieru); 
f) dopuszczalnych różnic w odcieniu naturalnych elementów drewna, gdyż zróżnicowanie od-
cieni wynika ze struktury i kolorystyki drewna użytego do produkcji, zależnej od warunków 
siedliskowych drzew; 
g) widocznych promieni rdzeniowych drewna (błyszcz), stanowiących jeden z elementów jego 
budowy anatomicznej; 
h) prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Sprzedającego; 
i) niewłaściwych warunków klimatycznych, a w szczególności nieogrzewania, zbyt niskiej lub 
wysokiej wilgotności pomieszczenia, w którym użytkowane są meble; 
j) niewłaściwej konserwacji i czyszczenia wyrobów np. poprzez użycie niewłaściwych środków 
do pielęgnacji mebli, które zawierają substancje mogące naruszyć strukturę mebli; 
k) zabrudzenia lub zaplamienia mebli, mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenie; 
l) szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania mebli. 
 
2. Za wady nie zostaną uznane przypadki wskazane w § 11 Regulaminu, a także w szczególno-
ści: 
a) sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji frontów 
drzwiowych i szuflad mebli; 
b) wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze 
Towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone; 
c) wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu (stosowane przez Sprzedają-
cego wyłącznie w wyjątkowych i sporadycznych przypadkach); 
d) inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych takich jak działanie siły wyższej i innych 
okoliczności powstałych po odbiorze Towaru; 
e) zamierzone w pierwowzorze przez Sprzedającego różnice Produktu wynikające z zaprojek-
towanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu; 
f) właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze 
i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie 
są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i 
wad drewna; 
g) wszelkie oczekiwania Kupującego, dotyczące jakości lub zakresu Umowy odbiegające od 
przyjętego przez Sprzedającego standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w Zamó-
wieniu/Umowie Sprzedaży dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji Umowy; 
h) reklamacje spowodowane błędnym oznaczeniem lub wyobrażeniem Kupującego o produk-
cie w przypadku, gdy Zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol Produktu; 
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i) zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobów; 
j) uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności 
koloru spowodowane działaniem światła; 
k) skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń rozłączonych lub innych po-
wodów; 
l) sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność lub estetyka wyrobu, czy zestawu jeżeli 
był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Kupują-
cego oraz zgodnie ze standardami przez Sprzedającego. 
 
3. Z gwarancji jakości wyłączone są czynności regulacyjne opisane w niniejszej Instrukcji. 
 
4. Sprzedający informuje, że tak materiał jak i zastosowana technika oraz technologia zapewni 
Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego Towaru przez długi okres czasu, ale wyłącznie 
w przypadku bezwzględnego stosowania się wytycznych zawartych w Regulaminie i jego za-
łącznikach, w tym przede wszystkim do wytycznych zawartych w Instrukcji użytkowania i 
konserwacji Produktów. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PRODUKTÓW 
 
 

I. UŻYTKOWANIE MEBLI 
 
12. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble są przeznaczone przede 

wszystkim do użytku wewnętrznego i wyłącznie do budynków ocieplanych. 
13. Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed czyn-

nikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70 % i temperaturze po-
wietrza 15-25˚C, przy czym zalecana wilgotność otoczenia to 60 %. Meble nie mogą być 
wystawione na skrajne temperatury oraz wilgotność i nie powinny być narażone na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych. 

14. Meble wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą po pewnym cza-
sie zmienić swój pierwotny kolor. Również zbyt wysoka i długotrwała wilgotność lub prze-
suszone powietrze może negatywnie wpływać na drewno, dlatego: 

a) meble powinny stać co najmniej 1 metr od źródła ciepła (kaloryfery, grzejniki elektryczne, 
itp.); 

b) wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane; 
c) stawiając gorące, bardzo zimne lub wilgotne przedmioty na meblach, należy stosować pod-

stawki w celu uniknięcia plam lub odkształceń; 
d) do pisania itp. należy zawsze używać podkładów, aby na powierzchni nie powstały zary-

sowania; 
e) meble powinny być ustawiane na poziomym podłożu, w przeciwnym razie ulegną odkształ-

ceniu, dostosowując się do nierówności podłoża. 
4. Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikol-

wiek element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie różnej wagi przedmiotów 
wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia 
całej szafki. 

5. W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz 
amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą. 

6. Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechani-
zmów, a w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszcze-
nie. 

7. Powierzchnię mebli należy chronić przed obiciem i porysowaniem. 
8. Na meble nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdję-

tych z płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę. 
9. Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w 

okolicach połączeń, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać, aby 
woda nie dostała się z tyłu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie mebli 
oraz aby woda nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu. 

10. Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szu-
fladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym 
froncie. 

11. Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych. 
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12. Sprzedawane meble nie są przeznaczone do celów zarobkowych a wyłącznie do użytku 
domowego. 

13. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek 
czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze Sprzedającym. 

 
 
 
II. KONSERWACJA MEBLI 
 
1. Konserwacja powierzchni olejowanych 
  
Aby dokonać efektywnej konserwacji powierzchni olejowanych należy mieć na uwadze, że 
powierzchnie olejowane są bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż powierzchnie lakierowane. Z 
uwagi na powyższe, drewno olejowane wymaga nieco większej ostrożności podczas użytko-
wania. Warstwa oleju jest cienka, dlatego po pewnym czasie zużyty olej może miejscowo wsią-
kać w drewno. Jednakowoż jest to wada i nie stanowi powodu do reklamacji. Olej powinien 
być w takim przypadku ponownie naniesiony, aż do momentu, kiedy przestanie wsiąkać. W 
przeciwnym razie powierzchnia wygląda na niewykończoną. Należy przy tym uważać, aby olej 
rozprowadzić równomiernie, by nie powstały na powierzchni ciemniejsze miejsca. 
 
Przy wykańczaniu naturalnego materiału szlachetnego takiego jak drewno występują również 
drobne nieregularności, przebarwienia lub mikro rysy, które podkreślają urodę tego produktu i 
nie stanowią uzasadnionego powodu do reklamacji. Przy wersji mebla z postarzeniami lub bar-
wieniem, ważne jest by wziąć pod uwagę fakt, iż w efekcie wykańczania ręcznego nie będą one 
nigdy identyczne. 
 
Do konserwacji powierzchni olejowanych nie wolno używać: 
- żadnych środków konserwujących  lub czyszczących, które nie są dostosowane do drewna; 
- żadnych środków w aerozolu; 
- wszystkich innych substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą me-

bli. 
 
2. Konserwacja powierzchni lakierowanych 
  
W celu skutecznej konserwacji powierzchni lakierowanych polecane są naturalne pasty, wy-
produkowane na bazie wosku, bezbarwne lub w kolorze Państwa mebli. Należy nanieść cienką 
warstwę pasty miękką szmatką, wzdłuż włókna drewna. Meble powinny być woskowane regu-
larnie 1-2 razy do roku lub częściej, w zależności od intensywności ich użytkowania. Poprzez 
woskowanie powierzchnia drewna nie tylko jest zakonserwowana, ale także staje się ładniejsza. 
Mebel w żadnym wypadku nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami, gdyż lakier nie jest 
odporny na działanie takich substancji. 
  

 


