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REGULAMIN ODBIORU KATALOGU IKEA 2020 

Czas trwania akcji:  20.08.2019 – 30.09.2019 

 

1.  Postanowienia ogólne: 
 
Organizatorem Akcji jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-
090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000,00 PLN, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000091681, REGON: 010577890, NIP: 527 010 33 85, adres e-mail: 
info.ikea.pl@ikea.com, numer telefonu: 22 275 05 75 („Organizator”). 

2.  Warunki: 
 
2.1 Organizator umożliwia zamówienie papierowej wersji nowego Katalogu IKEA 2020 

(„Katalog”) i jego bezpłatny odbiór na warunkach wskazanych w tym Regulaminie 
(„Akcja”). 

2.2 Zamówienia Katalogu dokonuje się wyłącznie na stronie 
www.IKEAFamily.eu/katalog. 

Katalog można zamówić od dnia 20.08.2019 do dnia 26.09.2019.  

Ostatnim dniem odbioru zamówionego Katalogu jest dzień 30.09.2019.  

2.3 Miejscem odbioru Katalogu są wybrane Saloniki Prasowe Kolporter oraz Sklepy IKEA 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Sklep IKEA”), których adresy są dostępne na 
stronie www.IKEAFamily.eu/katalog. 

2.4 W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i będąca członkiem klubu IKEA Family. 

2.5 Nie przewiduje się innej formy dystrybucji Katalogu niż wskazana w niniejszym 
Regulaminie. Jeżeli po czasie trwania Akcji będą dostępne jeszcze egzemplarze 
Katalogu, będą one sukcesywnie wydawane w Sklepach IKEA do wyczerpania 
nakładu. Na stronie www.IKEA.pl/katalog możliwe będzie przeglądanie Katalogu w 
wersji on-line.  

2.6 Informacja w sprawie ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość znajduje się w Załączniku 1. 

3. Szczegółowe warunki: 

3.1 W czasie trwania Akcji zgodnie z pkt 2.2 powyżej każdy członek klubu IKEA Family 
ma możliwość zamówienia Katalogu na stronie www.IKEAFamily.eu/katalog. 

3.2 Klient może zamówić i odebrać tylko jeden egzemplarz Katalogu. Aby odebrać 
Katalog IKEA w Saloniku Prasowym Kolporter wymagany jest kod kreskowy i 
alfanumeryczny, do odbioru katalogu w sklepie upoważnia karta IKEA Family.  

3.3 Po złożeniu zamówienia na odbiór Katalogu w Saloniku Prasowym Kolporter na konto 
mailowe oraz numer telefonu podane w zamówieniu zostanie przesłany kod kreskowy 
i alfanumeryczny upoważniający do odbioru Katalogu. Kod kreskowy i 
alfanumeryczny zostanie wysłany do końca dnia poprzedzającego dzień odbioru.  

3.4 Kod kreskowy jest ważny wyłącznie w dniu odbioru Katalogu, wskazanym przez 
Klienta w zamówieniu.  

3.5 Jeśli Klient nie odbierze Katalogu w terminie wskazanym w zamówieniu kod kreskowy 
traci ważność, a Klient musi dokonać ponownego zamówienia na stronie 
www.IKEAFamily.eu/katalog. 
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3.6 Złożonego na stronie zamówienia nie można anulować. Zamówienie wygasa jednak 
automatycznie jeśli Katalog nie zostanie odebrany we wskazanym terminie. 

3.7 Zamówiony Katalog można odebrać w miejscu odbioru wybranym przez Klienta 
w zamówieniu: 

• w Salonikach Prasowych Kolporter w godzinach pracy Saloniku, po okazaniu kodu 
kreskowego zgodnie z procesem opisanym w punktach 3.3 – 3.6, albo 

• w Sklepach IKEA w godzinach otwarcia sklepu, po okazaniu karty IKEA Family. 
Dla sklepów nie ma formularza zamówienia. Na stronie wyświetlana jest jedynie 
lista sklepów. 

4.  Inne postanowienia: 

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji można składać: 

• bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA w formie pisemnej, 
• przesłać listownie na adres Sklepu IKEA (Kierownik Działu Obsługi Klienta), 
• telefonicznie: 22 275 00 00 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora), 
• przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: 

info.ikea.pl@ikea.com, 
• za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie 

internetowej IKEA.pl. 

Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
IKEA. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta 
związanych z Katalogiem (w tym składania reklamacji co do jego jakości) 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu 
cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

4.2  Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem tj. imię 
i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 

4.3 Regulamin Akcji dostępny jest w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta oraz na 
stronie internetowej. 

4.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania 
Akcji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej 
www.IKEA.pl/Regulaminy oraz w Sklepie IKEA w Dziale Obsługi Klienta. 
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu lub 
od dnia wskazanego przez Organizatora w treści informacji o zmianie, zgodnie ze 
zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści 
Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które 
przystąpiły do Akcji przed datą wprowadzenia zmiany. 

4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

4.7 Organizator informuje, że Klienci będący konsumentami, mają możliwość 
rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej 
ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń 
związanych z zawartymi przez nich umowami - platforma znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Organizatora to: 
info.ikea.pl@ikea.com. 

 

Janki, dnia 9 sierpnia 2019 r.  
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Załącznik 1 
 

Informacja dla konsumentów - ustawowe prawo odstąpienia od umowy 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o odbiór Katalogu IKEA 2020 zawartej na 
odległość przysługuje wyłącznie Klientom będącym konsumentami. 
 

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli 
Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 

3. Klient, o którym mowa powyżej, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez 
podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów 
wskazanych poniżej. 
 

4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator potwierdził 
przyjęcie umowy do realizacji, oferta przestaje wiązać. 
 

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o odbiór Katalogu IKEA 2020 rozpoczyna się 
od dnia, w którym Klient odebrał Katalog zgodnie z Regulaminem Akcji. 
 

6. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć Organizatorowi 
jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające 
jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 

7. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej poprzez 
jego wysłanie na podany w nim adres lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
info.ikea.pl@ikea.com. Oświadczenie można złożyć również poprzez Domolinię IKEA 
oraz bezpośrednio w sklepie IKEA. 
 

8. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail 
lub telefonicznie, Organizator niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego 
oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail. 
 

9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte 
przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Organizatora 
lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Organizatorem. 

II. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

1. Organizator, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego na rzecz Organizatora płatności. 
 

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który 
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 

3. Klient zobowiązany jest zwrócić Katalog do IKEA, jednak nie później niż 14 dni od daty 
odstąpienia. 
 

4. Katalog może zostać zwrócony do IKEA na następujących zasadach: 
a. poprzez osobiste dostarczenie Katalogu do IKEA – zwrot na koszt Klienta do 

dowolnego sklepu IKEA (lista sklepów IKEA dostępna na stronie www.ikea.pl); 
b. poprzez odesłanie Katalogu do IKEA – zwrot na koszt Klienta wyłącznie na adres 

sklepu IKEA Łódź, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź, bez względu na to, który 
sklep IKEA zrealizował pierwotne zamówienie. 
 

5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Katalogu przed jego upływem. 
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6. IKEA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili 
otrzymania Katalogu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 

7. Klient może rozpakować zamówiony Katalog, jest jednak odpowiedzialny za 
zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to 
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. 
 

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Katalogu (w tym koszt dostarczenia go do 
IKEA). 

 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________________ 

Adres konsumenta: ______________________________________________________ 

 

Adres Organizatora: 

IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn 
adres e-mail: info.ikea.pl@ikea.com 
telefon: 22 275 00 00 

 

Niniejszym odstępuję od umowy o odbiór Katalogu IKEA 2020. 

 

Data zamówienia Katalogu IKEA 2020: ____________ 

Data odbioru Katalogu IKEA 2020: ____________ 

 

Zwrotu Katalogu IKEA 2020 dokonam (należy zaznaczyć właściwe pole)** 

 osobiście – zwrot do wybranego sklepu IKEA; lista adresów sklepów IKEA 
dostępna na www.ikea.pl. 

 poprzez odesłanie – zwrot wyłącznie na adres sklepu IKEA Łódź, Dział Obsługi 
Klienta – zwroty, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź. 

**IKEA nie organizuje zwrotów produktów. Bezpośrednie koszty zwrotu poprzez odesłanie 
(lub osobiste dostarczenie) ponosi Klient. 

 

Data złożenia oświadczenia: _____________________  

 

Podpis: __________________________________  
(jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej) 
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