
1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.meblemarket24.pl
prowadzony jest przez Firmę NAD-KAR Nadiia Karabachynska z siedzibą w Mysłowicach 
przy ul..Sowińskiego 10 41-406 Mysłowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG
pod numerem NIP 6391940643 oraz numerem REGON 389733301 z oddziałem w 
Katowicach Al..Korfantego 141 40-145 Katowice 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem publicznej sieci 
internetowej. 

3. Oferta sklepu skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 
rozumieniu polskiego prawa(przedsiębiorców) jak i nieprowadzących takiej działalności 
(konsumentów), zwanych dalej kupującymi lub nabywcami. W przypadku, gdy 
kupującym/nabywcą jest konsument przysługują mu uprawnienia przewidziane w ustawie z 
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

4.  Po  złożeniu  Zamówienia  przez  Kupującego  Sprzedawca  potwierdza  jego  otrzymanie.
Potwierdzenie  otrzymania  Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania  Zamówienia  adres  poczty  elektronicznej  Klienta,  który  zawiera,  co  najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. 

5. W ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia, z uwzględnieniem pkt 4, Spółka przesyła
wycenę  całkowitych  kosztów  zamówienia  wraz  z  kosztami  dostawy,  przewidywanym
terminem realizacji  zamówienia oraz wysokością  zaliczki  nie  mniejszej  niż  20% wartości
zamówionego towaru. Dalsza realizacja zamówienia uzależniona jest od wpływu zaliczki na
rachunek bankowy lub do kasy Spółki w terminie 7 dni od momentu otrzymania zwrotnego e-
maila o całkowitych kosztach zamówienia. Wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie zawarcia
umowy pomiędzy stronami. Brak zapłaty przez Kupującego zaliczki w zakreślonym przez
Sprzedawcę terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji złożonego zamówienia. Wpłata zaliczki
potwierdzana  jest  fakturą  zaliczkową  wysyłaną  Nabywcy  na  podany  przez  niego  w
formularzu zamówienia adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. 

6. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia również w święta 
i dni wolne od pracy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta  będą rozpatrywane w 
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

7. Wszystkie oferowane produkty są nowe i fabrycznie zapakowane z wyłączeniem 
produktów, które są dostępne w kategorii wyprzedaż.

8.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania 
przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru poprzez złożenie Sprzedawcy 
stosowanego oświadczenia (pisemnie lub drogą e-mailową). W takim wypadku Konsument 
ma obowiązek niezwłocznego odesłania zamówionego produktu na adres Sprzedawcy. 
Wyjątkiem braku możliwości odstąpienia od umowy jest zakupienie towaru na indywidualne 
zamówienie.



9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) 
i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) chyba, że wskazano inaczej. Podane ceny nie 
zawierają kosztów przesyłki (transportu) do Nabywcy. Sprzedający nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za błędnie określoną cenę przedmiotu sprzedaży w przypadku, gdy w/w 
sytuacja wynika z niezależnych od niego przyczyn np. problemów technicznych, awarii 
systemu komputerowego, ataku hackerskiego, będu administratora itp.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT i dołączana do przesyłki.

11. Koszty przesyłki ponosi nabywca. Koszt ten  doliczany jest do każdego zamówienia. 
Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie do 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia 
przez Spółkę w celu uzyskania jak najbardziej atrakcyjnej ceny dostawy do Nabywcy, z 
uwagi na gabaryt zamówionego towaru. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy 
kurierskiej DHL oraz firmy Raben. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z realizacją 
przesyłek określone są w regulaminach tych firm.

12. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) gotówka - Nabywca płaci za towar do kasy w sklepie, 
b) przelew bankowy - przedpłata na podstawie elektronicznego potwierdzenia zamówienia,
c) raty Credit Agricole, Santander 
d) Payzee – płatność on-line 

13. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Firmy  o numerze:
SANTANDER – 86 1090 0088 0000 0001 4210 2209
14. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany 
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

15 .Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

16 .Reklamacja może zostać złożona przez Klienta  osobiście w Salonie Sprzedaży.

17. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia produktu 
do oddziału Firmy.

18.Dane osobowe podawane przez Pana/Panią w sklepie internetowym meblemarket24.pl (w
procesie korzystania ze sklepu internetowego meblemartet24.pl, w tym dokonania zakupów i
wypełnienia  treści  formularza/zamówienia,  przy  wysyłaniu  wiadomości  do  sklepu  –  tzw.
Szybki kontakt) przetwarzane są przez Firmę pod nazwą NAD-KAR Nadiia Karabachynska. z
siedzibą  w Mysłowicach,  adres:  ul.  Sowińskiego 10,  (41-406),  która  jest  administratorem
Państwa danych osobowych.

19.Podanie  danych  osobowych  przez  Klienta  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do
dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
meblemarket24.pl,  które  wymagają  podania  danych  osobowych..  NAD-KAR  Nadiia
Karabachynska.  przetwarza  dane  osobowe w celu  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną,
zawierania  z  Klientem  i  wykonywania  umów  sprzedaży  produktów  zamówionych  przez
Klienta w Sklepie Internetowym meblemarket24.pl. 



20.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia.  Dane osobowe mogą być poprawione lub  usunięte  na podstawie zgłoszenia  na
adres …………………..

21.Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności znajdującej się na stronie internetowej meblemarket24.pl.

22. Ceny dostępne na stronie internetowej mogą różnić się od cen w sklepie stacjonarnym.

23. W związku z częstymi aktualizacjami oraz brakiem towarów na magazynie sklep nie 
odpowiada za chwilowe lub całkowicie wycofany towar.

24. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od producenta zamówionego towaru i wynosi
odpowiednio:
 - dla produktów firmy Gała – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Halmar –1-2 tygodni od złożenia zamówienia,  
 -dla produktów firmy ML –3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy BetaLine – 5-7 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Fadome – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Stolkar – 4 tygodnie od złożenia zamówienia,
 - dla produktów firmy Domagała – 2-3 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Seba – 1-2 tygodni od złożenia zamówienia,
 - dla produktów firmy Signal – 1-2 tygodni od złożenia zamówienia
 - dla produktów firmy Simler – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Meblobed –1-2 tygodni od złożenia zamówienia,
 - dla produktów firmy Gust – 1-2 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Stoltap – 2 tygodnie od złożenia zamówienia,
 - dla produktów firmy Optimum – 2 tygodnie od złożenia zamówienia,
 - dla produktów firmy Gabi – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Roberto – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Aga Style – 2-3 tygodni od złożenia zamówienia, 
 - dla produktów firmy Arkos – 3-4 tygodni od złożenia zamówienia, 
- dla produktów firmy PPUH Zgrzywna Krystyna – 2-3 tygodnie od złożenia zamówienia, 
- dla produktów firmy Meble Gołąb – 4 tygodnie od złożenia zamówienia 
Dokładna informacja o terminie realizacji zostanie podana w mailu potwierdzającym 
zamówienie
Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy tj. 
zdarzeń losowych, braków w magazynie lub z przyczyn leżących po stronie producenta. 

25. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, 
zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach 
dźwiękami i oprogramowaniem, a także rozwiązaniami informatycznymi jest własnością 
MEBLE-MARKET sp. z o.o Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich 
wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą MEBLE-MARKET sp. z o.o


