
REGULAMIN PROMOCJI 

„-15% od ceny na metce”  

1. Postanowienia ogólne: 
 
1.1 Nazwa promocji: -15% od ceny na metce” w dziale „Circular Hub (poprzednia nazwa Dział 

Sprzedaży Okazyjnej). 
 

1.2 Organizatorem promocji 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 („Organizator”). 

2. Warunki korzystania z promocji: 
 
2.1 Czas trwania promocji: każda środę w każdym miesiącu zaczynając od 13.10 w godzinach 

otwarcia sklepu IKEA Łódź 10.00-21.00. 
 
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Circular Hub (poprzednia nazwa Dział Sprzedaży 

Okazyjnej) w sklepie IKEA Łódź, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź. 
 
2.3 W promocji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych i które są Klubowiczami IKEA Family. 
 
2.4 Warunkiem skorzystania z promocji jest przyjście do działu Circular Hub (poprzednia 

nazwa Dział Sprzedaży Okazyjnej) sklepu IKEA Łódź w każdą środę zaczynając od 13.10.2021 
r. w godzinach 10.00-21.00. 

3. Szczegółowe warunki promocji: 
 
3.1 Promocją objęte są wszystkie produkty z działu Circular Hub (poprzednia nazwa Dział 

Sprzedaży Okazyjnej). Przez dział Circular Hub (poprzednia nazwa Dział Sprzedaży 
Okazyjnej) należy rozumieć sprzedaż towarów w Dziale Circular Hub Sklepu IKEA. W Dziale 
Circular Hub (poprzednia nazwa Dział Sprzedaży Okazyjnej) sprzedawane są: towary 
używane, w tym towary z ekspozycji, towary uszkodzone, towary bez opakowania. 
 

3.2 Cena produktów objętych promocją w każdą środę tygodnia będzie obniżona o 15%. Rabat 
udzielany jest przy kasie od ceny na metce po okazaniu karty IKEA Family. 

 
3.3 Towar zakupiony w promocji podlega regulaminowi Działu Circular Hub (poprzednia 

nazwa Dział Sprzedaży Okazyjnej) i nie podlega zwrotowi ani wymianie. 
 

 



4 Inne postanowienia: 
 
4.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta 

z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 
 
4.2   Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać: 
 

• bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Sklepie IKEA w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji, 

• przesłać na adres Sklepu IKEA (Kierownik Działu Obsługi Klienta). W 
przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data 
nadania pisma w urzędzie pocztowym.  

• za pośrednictwem DOMOLINII IKEA (22 275 00 00) 
• za pośrednictwem strony internetowej IKEA.pl - 

http://www.ikea.com/ms/pl_PL/reklamacja/index.html 
 
  
   Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.  

Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z 
nabytym towarem (w tym składania reklamacji co do ich jakości) wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.  

 
4.3    Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko, 

adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 
 
4.4 Regulamin promocji  dostępny jest w Sklepie IKEA Łódź w Dziale Obsługi Klienta oraz w 

Circular Hub (poprzednia nazwa Dział Sprzedaży Okazyjnej). 
 
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 promocją 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 
 
Łódź, dnia 13.10.2021 r. 
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