
 

 

Regulamin zakupu towarów w Dziale Sprzedaży Okazyjnej 
Sklepu IKEA Katowice 

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady sprzedaży przez IKEA Retail Sp. z o.o., z 

siedzibą w Jankach, ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, NIP 527-010-33-85, REGON 
010577890, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy Wydział XIV Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091681, 
o kapitale zakładowym 20.000.000,00 PLN, numer telefonu: 22 275 05 75(„IKEA”), towarów 
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej. Regulamin obowiązuje w Sklepie IKEA Katowice. 

2. Przez „Sprzedaż Okazyjną” należy rozumieć sprzedaż towarów oznaczonych kartą przeceny 
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej Sklepu IKEA. W Dziale Sprzedaży Okazyjnej sprzedawane są: 

a) towary używane, w tym towary z ekspozycji, towary uszkodzone oraz towary bez 
opakowania. 

b) towary nieużywane, które stanowią tzw. „końcówkę serii”. 
3. Karta przeceny zawiera informacje o właściwościach lub braku zgodności towaru z umową. 

Karta jest wywieszona w widocznym miejscu przy towarze, którego dotyczy; kupujący 
otrzymuje ją także wraz z towarem.  

4. Towary (w tym sprzęt elektryczny) zostały sprawdzone pod względem bezpieczeństwa 
użytkowania.  

5. IKEA odpowiada za brak zgodności towarów z umową na zasadach uregulowanych w art. 
43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z treścią art. 43b ust. 
4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, IKEA nie ponosi odpowiedzialności 
za brak zgodności towaru z umową, jeżeli kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, 
został wyraźnie poinformowany, że dana cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z 
umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.  

6. Towary sprzedawane w ramach Działu Sprzedaży Okazyjnej nie podlegają zwrotowi na 
podstawie Regulaminu Zwrotu Towarów obowiązującego w Sklepach IKEA. 

7. Towary nie są objęte gwarancją jakości IKEA.  
8. Zmontowane towary są sprzedawane tylko w takiej postaci. Demontaż we własnym zakresie 

możliwy jest za kasami. Narzędzia do demontażu kupujący może wypożyczyć w Dziale 
Obsługi Klienta. Kupujący demontuje towar na własne ryzyko.  

9. Kupujący może skorzystać z usługi Dostawy (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w 
IKEA sp. z o.o. dostępnym tutaj) towarów zakupionych w Dziale Sprzedaży Okazyjnej.  

a) Kupujący powinien zapłacić towar w kasie IKEA, a następnie zlecić usługę dostawy w Dziale 
Obsługi Klienta.  

b) Kupujący jest zobowiązany do przygotowania (demontażu jeśli to konieczne) towaru oraz 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami, materiałami dostępnymi w Dziale Obsługi Klienta.  

10. W Dziale Sprzedaży Okazyjnej nie są prowadzone rezerwacje towarów. 
11. Wszelkie reklamacje należy składać zgodnie z pkt V Regulaminu świadczenia usług przez 

IKEA Retail sp. z o.o. dostępnym w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA oraz na stronie 
internetowej IKEA.pl/Inne regulaminy.  

12. Regulamin dostępny jest w Dziale Sprzedaży Okazyjnej w Sklepie IKEA, w Dziale Obsługi 
Klienta w Sklepie IKEA oraz na stronie internetowej IKEA.pl/Inne regulaminy. 

13. Regulamin obowiązuje w sklepie IKEA Katowice od dnia 1 stycznia 2023 r.  


