
 

 

 

Regulamin usługi IKEA Skanuj i Płać 

I. Definicje 

1. IKEA - IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 
złotych, adres e-mail: info.ikea.pl@ikea.com. numer telefonu: 22 275 05 75. 

 
2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, która zawiera z IKEA umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba 
fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do 
reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa 

 
3. Towar - rzecz ruchoma dostępna poprzez usługę IKEA Skanuj i Płać.  
 
II. Postanowienia ogólne 
 
1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usługi IKEA Skanuj i Płać jest posiadanie na 

urządzeniu mobilnym aktualnej aplikacji IKEA, umożliwienie aplikacji dostępu do aparatu 
urządzenia oraz dostęp urządzenia do sieci Internet.  
 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma regulamin 
świadczenia usług na odległość przez IKEA.  
 

3. Opłaty związane z transmisją danych zależą od umowy Klienta z operatorem. Obowiązek ich 
poniesienia spoczywa na Kliencie. IKEA może umożliwić Klientom korzystanie z aplikacji przy 
użyciu lokalnego Wi-Fi w sklepie. 
 

4. Korzystanie z usługi IKEA Skanuj i Płać jest nieodpłatne.  
 

III. Usługa IKEA Skanuj i Płać 
 

1. Usługa IKEA Skanuj i Płać jest dostępna w wybranych sklepach IKEA. 
 

2. Usługę IKEA Skanuj i Płać uruchamia Klient poprzez zeskanowanie kodu QR udostępnionego 
w tym celu w sklepie lub wybranie odpowiedniej opcji w menu aplikacji IKEA.  
 

3. W ramach usługi IKEA Skanuj i Płać Klient może skanować kody Towarów dostępne w sklepie 
i tworzyć na swoim urządzeniu mobilnym listę Towarów, za które może w prosty sposób 
zapłacić w dedykowanej kasie na terenie sklepu.  
 

4. Klient korzystając z usługi IKEA Skanuj i Płać samodzielnie zbiera Towary z terenu sklepu. 
IKEA zastrzega sobie prawa do kontroli czy Klient opłacił w kasie wszystkie Towary, które 
zebrał w sklepie.  
 

5. Zakup Towarów w kasie sklepu na podstawie listy stworzonej w ramach usługi nie stanowi 
zawarcia pomiędzy IKEA a Klientem umowy na odległość. Nie ma więc do niej zastosowania 
ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić Towar na zasadach 
określonych w regulaminie zwrotu towarów.  
 

6. Jeżeli Klient korzysta z usługi IKEA Skanuj i Płać będąc zalogowanym na koncie IKEA Family 
zakup będzie widoczny na jego koncie.  

 
IV. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje można przesyłać przy użyciu czatu IKEA dostępnego na stronie Kontakt 
– IKEA - IKEA lub telefonicznie poprzez Domolinię IKEA. Reklamacje mogą być również 
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składane pisemnie na adres IKEA wskazany powyżej, a także bezpośrednio w sklepach IKEA 

z dostępną usługą Skanuj i Płać, w Dziale Obsługi Klienta IKEA.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez IKEA.  

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym 

regulaminem jest prawo polskie. 

2. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

3. W przypadku Klientów niebędących konsumentami ani osobami fizycznymi, które zawarły 
umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności 
z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby IKEA.  

4. IKEA dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie w ramach 
bezpośrednich kontaktów. IKEA zachęca do zgłaszania wszelkich problemów związanych z 
zamówieniami przy użyciu czatu IKEA dostępnego na stronie Kontakt – IKEA - IKEA.   

5. Niezależnie od tego, IKEA 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 IKEA to: 
info.ikea.pl@ikea.com. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika 
konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej 
informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (www.uokik.gov.pl).  

6. Regulamin obowiązuje od 11 lipca 2022 roku. 
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