Transport i montaż
Regulamin transportu oraz montażu dla klienta:
Regulamin niniejszy określa zakres usług świadczonych przez firmę CHYB MONIKA MAJA
MCH MEBLE na rzecz klientów w zakresie transportu oraz montażu mebli zakupionych
przez klientów w salonie GALERIA WNĘTRZ
I. Salon meblowy GALERIA WNĘTRZ świadczy swoim klientom usługę transportu na
poniższych zasadach:
1. Jeżeli cena detaliczna brutto zakupionych mebli w salonie GALERIA WNĘTRZ , po
uwzględnieniu ewentualnych przecen lub rabatów przekracza 5000 PLN oraz jeżeli adres
dostawy jest jeden i adres ten znajduje się w strefie 20 km od salonu, licząc wg strony
internetowej www.mapa.targeo.pl, wówczas Klientowi zapewnia się transport nieodpłatnie.
2. Jeżeli cena detaliczna brutto zakupionych mebli w salonie GALERIA WNĘTRZ , po
uwzględnieniu ewentualnych przecen lub rabatów przekracza 5000 PLN oraz jeżeli adres
dostawy jest jeden i adres ten znajduje się poza strefą 20 km od salonu, licząc wg strony
internetowej www.mapa.targeo.pl, wówczas Klientowi zapewnia się transport nieodpłatnie do
granicy strefy, natomiast od granicy strefy do miejsca dostawy, klient zapłaci za każdy
kilometr liczony w jedną stronę 3,20 PLN brutto.
3. Jeżeli cena detaliczna brutto zakupionych mebli w salonie GALERIA WNĘTRZ, po
uwzględnieniu ewentualnych przecen lub rabatów nie przekracza 5000 PLN oraz jeżeli adres
dostawy jest jeden i adres ten znajduje się w strefie 20 km od salonu, licząc wg strony
internetowej www.mapa.targeo.pl, wówczas Klientowi zapewnia się transport odpłatnie w
cenie 100 PLN brutto.
4. Jeżeli cena detaliczna brutto zakupionych mebli w salonie GALERIA WNĘTRZ, po
uwzględnieniu ewentualnych przecen lub rabatów nie przekracza 5000 PLN oraz jeżeli adres
dostawy jest jeden i adres ten znajduje się poza strefą 20 km od salonu, licząc wg strony
internetowej www.mapa.targeo.pl, wówczas Klientowi zapewnia się transport odpłatnie licząc
do granicy strefy 100 PLN brutto, natomiast od granicy strefy do miejsca dostawy, Klient
zapłaci za każdy kilometr liczony w jedną stronę 3,20 PLN brutto.
5. Dogodny termin dostawy Klient może uzgodnić z pracownikami salonu, uwzględniając dni
świadczenia usługi: wtorki, czwartki oraz soboty, a także przedziały czasowe dostawy:
I przedział – w godzinach od 11.00 do 14.00
II przedział – w godzinach od 14.00 do 17.00
III przedział – w godzinach od 17.00 do 20.00,
przy zastrzeżeniu, że w święta wypadające w wyżej wymienione dni usługi nie są
świadczone.
II. Salon meblowy GALERIA WNĘTRZ świadczy swoim Klientom usługę wnoszenia
mebli na poniższych zasadach:
Usługa wnoszenia mebli świadczona jest w ramach usługi i opłaty transportu w sytuacji gdy:

a) Klient sobie życzy wykonania usługi wniesienia mebli do domu;
b) istnieje taka fizyczna możliwość, a w szczególności: jest przygotowane wolne miejsce
(firma transportowa nie wynosi mebli Klienta i nie przygotowuje miejsca pod zakupione
meble), meble mieszczą się w otworze drzwiowym bez konieczności demontażu lub
rozpakowywania mebli lub elementów zabudowy lub drzwi w domu Klienta lub na klatce
schodowej;
c) zakupione meble mieszczą się w windzie lub mieszkanie znajduje się nie wyżej niż na
czwartej kondygnacji;
d) w przypadku nieczynnej windy lub jej braku, lub braku możliwości wniesienia mebli do
windy, w przypadku, gdy mieszkanie Klienta znajduje się powyżej czwartej kondygnacji, za
wniesienie mebli, Klient zapłaci za każdą dodatkową kondygnację począwszy od piątej 30
PLN brutto;
e) w przypadku konieczności rozpakowania mebli, celem wniesienia ich do domu Klienta,
przed taką operacją, Klient musi dokonać odbioru mebli, kwitując dokumenty dostawy;
wniesienie w takiej sytuacji odbywa się na ryzyko Klienta, co oznacza że ani firma
transportowa, ani salon GALERIA WNĘTRZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
mebli lub elementów znajdujących się na drodze wnoszenia mebli do domu;
f) jeżeli istnieje taka fizyczna możliwość, firma transportowa wniesie meble do
pomieszczenia docelowego, w ramach mieszkania/domu. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy
pomieszczenie znajduje się na kondygnacji „0” mieszkania lub domu;
g) w przypadku, gdy nie ma fizycznej możliwości wniesienia mebli do mieszkania lub domu
Klienta na kondygnacji „0”, meble zostaną pozostawione przed wejściem uniemożliwiającym
ich wniesienie, na ryzyko Klienta;
h) w przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia mebli, ze względu na brak możliwości
wniesienia ich do mieszkania lub domu, firma transportowa zabierze meble do salonu
GALERI WNĘTRZ, a Klient zostanie obciążony kosztem transportu w obie strony tj. kwotą
200 PLN brutto, w przypadku gdy adres dostawy znajduje się w strefie 20 km, oraz
dodatkowo 3,20 PLN za każdy kilometr, liczone w jedną stronę od granicy strefy, gdy adres
dostawy znajduje się poza strefą 20 km; kwota ta może zostać potrącona z należnością za
zakupione przez Klienta meble;
i) Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli pod kątem możliwości ich
wniesienia do domu/mieszkania Klienta, przed zakupem lub złożeniem zamówienia;
j) firma transportowa nie dokonuje wnoszenia mebli inaczej niż przez drzwi wejściowe, w
szczególności nie wnosi mebli przez balkony, tarasy lub okna;
k) w przypadku nie spełnienia warunków wyżej opisanych firma transportowa ma prawo
odmówić wniesienia mebli do domu Klienta.
III. Salon meblowy GALERIA WNĘTRZ świadczy swoim Klientom usługę
rozpakowywania mebli na następujących zasadach:
1. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie w przypadkach spełnienia poniższych warunków.
2. Jeżeli meble zostały wniesione na miejsce docelowe.
3. Jeżeli Klient sobie tego życzy.

4. Opakowanie stanowi własność Klienta i może zostać wyniesione przez firmę transportową
pod warunkiem, że Klient udostępni w tym celu własny śmietnik. Opakowanie nie jest
zabierane przez firmę transportową.
5. Jeżeli Klient nie wskaże własnego śmietnika , opakowanie pozostawiane jest przez firmę
transportową w domu Klienta.
IV. Salon meblowy GALERIA WNĘTRZ świadczy swoim Klientom usługę drobnego
montażu mebli na następujących zasadach:
1. Usługa drobnego montażu świadczona jest nieodpłatnie.
2. Drobny montaż polega na sczepieniu brył mebli tapicerowanych po ich rozpakowaniu oraz
na przykręceniu boczków i stopek mebli tapicerowanych oraz zwolnieniu blokad
transportowych funkcji mebli tapicerowanych.
V. Salon meblowy GALERIA WNĘTRZ świadczy swoim Klientom usługę montażu mebli
skrzyniowych na następujących zasadach:
1. Cena montażu mebli skrzyniowych wynosi w ramach strefy 20 km- 10% wartości
montowanych mebli brutto, nie mniej niż 50 PLN oraz 30 PLN z tytułu dojazdu do Klienta.
Kwota 30 PLN wymagana jest jedynie wtedy, gdy montaż, na życzenie Klienta, odbywa się w
terminie innym niż data dostawy mebli.
2. Poza strefą 20 km należy doliczyć do ceny z punktu 1) kwotę 3,20 PLN brutto za każdy
km odległości miejsca montażu od strefy 20 km, licząc w jedną stronę, Opłata za dojazd
wymagana jest jedynie wtedy, gdy montaż, na życzenie Klienta, odbywa się w terminie
innym niż data dostawy mebli.
VI. Po zakończeniu każdej z wyżej opisanych usług , firma transportowa ma obowiązek
pozostawić po sobie porządek.
Kierownictwo salonu meblowego GALERIA WNĘTRZ, w kwestiach spornych, zastrzega
sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

Formy płatności:
1. Gotówka w kasie salonu.
2. Przelew na konto : CHYB MONIKA MAJA MCH MEBLE , ul. Leśna 24A, 26-680
Wierzbica
Bank PEKAO S.A. nr konta:
3. W systemie ratalnym: SYGMA BANK, ŻAGIEL
4. Karta kredytowa.

