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REGULAMIN USŁUGI DORADZTWA W URZĄDZANIU WNĘTRZ 

 

§ 1. Wstęp 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z Usługi Doradztwa w 

Urządzaniu Wnętrz świadczonej przez IKEA Retail Sp. z o.o. 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 („IKEA”).  

Niniejszy Regulamin obowiązuje w sklepie IKEA Wrocław. 

 

§ 2. Definicje wprowadzone dla potrzeb Regulaminu 

1. Cennik – wykaz opłat pobieranych przez IKEA w związku z Usługą, dostępny w Sklepie IKEA oraz 

na IKEA.pl, wskazany także w Załączniku nr 3. 

2. DOK IKEA – Dział Obsługi Klienta w Sklepie IKEA. 

3. Dokument Usługi w IKEA – dokument dla Klienta potwierdzający przyjęcie przez IKEA Zlecenia 

usługi.  

4. Doradca – pracownik IKEA realizujący Usługę. 

5. Klient - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorca lub inny podmiot, 

posiadający zdolność prawną do bycia stroną Usługi. 

6. Sklep IKEA – sklep IKEA Wrocław  

7. Usługa – Usługa Doradztwa w Urządzaniu Wnętrza. 

8. Zlecenie usługi - zamówienie Usługi przez Klienta dokonane w Sklepie IKEA. 

 

§ 3. Zakres Usługi 

1. Informacje znajdujące się w Sklepie IKEA Wrocław oraz na stronie internetowej IKEA.pl dotyczące 

Usługi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do 

zawarcia umowy, która będzie zawierana i realizowana na zasadach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie.  

2. Miejscem realizacji Usługi jest Sklep IKEA Wrocław. 

3. Klient składając Zlecenie składa ofertę kupna Usługi na warunkach podanych w opisie Usługi, w 

tym w Cenniku i Regulaminie. 



  
REGULAMIN USŁUGI DORADZTWA W URZĄDZANIU WNĘTRZ IKEA WROCŁAW  

                    

2 
 

4. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i podane są w złotych. 

5. Usługa polega na doradztwie w urządzeniu wnętrza wybranego prze Klienta i realizowana jest w 

opisany  poniżej sposób, w zależności od zakresu: 

 

5.1  konsultacje 

Spotkanie w sklepie IKEA Wrocław trwa maksymalnie do 2 godzin i dotyczy pojedynczego 

pomieszczenia;   

▪ omówienie z Doradcą aranżacji kolorystycznej oraz dekoracji wybranego przez Klienta 

pomieszczenia oraz przejście po Sklepie IKEA ze wskazaniem elementów i rozwiązań IKEA 

proponowanych przez Doradcę,  

▪ wskazanie kolorów ścian i sufitów na podstawie wzornika systemu NCS (tj. międzynarodowy 

system porządku barw), podłóg na podstawie przykładowego wzornika okładzin podłogowych, 

lub materiałów dostarczonych przez Klienta. 

Spotkanie może dotyczyć również  

▪ zaplanowanie zabudowy modułowej z systemów meblowych IKEA (PAX, BESTA, STUVA) - więcej 

niż jedna ściana, na przykład pomieszczenia garderoby w  zabudowie PAX,  

▪ zaplanowanie galerii ściennej.  

  

Po przesłaniu materiałów przez Klienta, ustalany jest termin spotkania. Informacje powinny 

zostać wysłane pojedynczym mailem;  

▪ zdjęcia pomieszczenia ▪ opis wymagań i funkcji  wnętrza  ▪ inspiracje 

 

5.2  koncepcja aranżacyjna 

Spotkanie w sklepie IKEA Wrocław trwa maksymalnie do 2 godzin i dotyczy pojedynczego 

pomieszczenia;   

▪ rozplanowanie wnętrza przy pomocy planera 3D elementami meblowymi z oferty IKEA,   

▪ wizualizacja 3D,  

▪ wskazanie kolorów ścian i sufitów na podstawie wzornika systemu NCS (tj. międzynarodowy 

system porządku barw), podłóg na podstawie przykładowego wzornika okładzin podłogowych, 

lub materiałów dostarczonych przez Klienta,  

▪ propozycja elementów dekoracyjnych oraz oświetleniowych.  
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Po przesłaniu materiałów przez Klienta, ustalany jest termin spotkania. Informacje powinny 

zostać wysłane pojedynczym mailem;  

▪ zwymiarowany rzut 

pomieszczenia 

▪ zdjęcia pomieszczenia ▪ opis wymagań i 

funkcji  wnętrza  

▪ inspiracje 

 

6. Oferowane terminy Usług są podane w Załączniku nr 2.  

7. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa Zlecenie przy użyciu danych dotyczących działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Klienta (np. z podaniem nazwy/firmy), IKEA uznaje, że nabywa on 

Usługę w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako 

prowadzącego działalność gospodarczą. 

  

§ 4. Sposób zamówienia Usługi – Zlecenie usługi 

1. Zlecenie usługi dokonywane jest podczas obsługi Klienta w Sklepie IKEA Wrocław, dział IKEA dla 

Firm.  

2. Podstawą do realizacji Usługi jest wypełnione Zlecenie zawierające niezbędne dane osobowe i 

teleadresowe podawane przez Klienta. 

3. Opłata za Usługę dokonywana jest z góry w kasie Sklepu IKEA, w dniu złożenia Zlecenia.  

4. IKEA rozpoczyna realizację Usługi po dokonaniu płatności przez Klienta i okazaniu przez Klienta 

dowodu zapłaty za Usługę. Złożenie Zlecenia oraz dokonanie płatności w kasie Sklepu IKEA 

oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi na warunkach wskazanych w Zleceniu, w tym w 

postanowieniach Regulaminu i Cennika. 

5. W przypadku braku płatności za Usługę w dniu Zlecenia, IKEA uzna, że Klient zrezygnował     

        z zawarcia umowy i nie będzie realizowała Zlecenia. 

 

§ 5. Realizacja Usługi  

1. Aby zlecić usługę Klient zobowiązany jest do przesłania, pojedynczym mailem, materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia usługi w wybranym zakresie. Informacje powinny zostać 

przesłane bezpośrednio na adres Doradców : wroclaw.doradca@ikea.com  

2. Po otrzymaniu w/w materiałów Doradca skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia daty i 

godziny spotkania. 

3. Na początku świadczenia Usługi Doradca wraz z Klientem wypełniają Kartę Rozmowy Wstępnej, 

w której są zawarte wytyczne Klienta związane z realizację Zlecenia i indywidualne ustalenia 

mailto:wroclaw.doradca@ikea.com
mailto:wroclaw.doradca@ikea.com
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pomiędzy Doradcą a Klientem dotyczące Usługi. Pod koniec Usługi Klient otrzymuje Protokół 

wykonania Usługi. 

 

§ 6. Zamówienie usługi – rezygnacja lub zmiana terminu Usługi 

1. Klient , który chce zrezygnować z usługi  lub zmienić jej termin, powinien zawiadomić o tym sklep 

IKEA Wroclaw drogą; 

– telefoniczną – kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub działem Ikea dla firm,  

bądź 

– mailową – na adres doradca@ikea.com lub wroclaw.doradca@ikea.com , 

nie później niż na 48 godzin przed terminem Usługi.  

2. W przypadku zmiany terminu Usługi, z zachowaniem w/w terminu, IKEA wspólnie z Klientem 

ustali nowy dostępny termin wykonania Usługi.  

 

§ 7. Kontakt z IKEA i reklamacje 

1. W sprawach związanych z Usługą, w tym w sprawach reklamacyjnych, Klienci mogą kontaktować 

się z IKEA w następujący sposób: 

a. bezpośrednio w Sklepach IKEA, których adresy są dostępne w Załączniku nr 1;  

b. listownie, na adres korespondencyjny Sklepu IKEA wskazany w Załączniku nr 1; 

c. z Domolinią IKEA – telefonicznie pod numerem telefonu 222750000 (oplata zgodnie z 

taryfikatorem operatora); 

d. przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres doradca@ikea.com  

2. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub 

nazwę Klienta, adres Klienta, numer Zlecenia, datę realizacji Zlecenia, powód reklamacji. 

3. IKEA powiadomi Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji Klienta. 

4. IKEA informuje Konsumentów, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Usłudze 

zakupionej  zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą oni składać reklamacje w oparciu o 

Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 

Kodeks cywilny.  

5. IKEA dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązywać polubownie w ramach 

bezpośrednich kontaktów. IKEA zachęca do zgłaszania wszelkich problemów związanych ze 

Zleceniami poprzez sposoby wskazane w ust. 1 powyżej. Niezależnie od tego, IKEA informuje, że 

mailto:doradca@ikea.com
mailto:doradca@ikea.com
mailto:doradca@ikea.com
mailto:doradca@ikea.com
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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: wroclaw.doradca@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. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem 

jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.  

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby IKEA.  

 

§ 8. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest IKEA.  

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług opisanych w cz. III niniejszego regulaminu oraz w 

innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji 

podatkowej, procesy reklamacyjne), oraz w usprawiedliwionych celach IKEA, zgodnie z informacją 

na stronie www.IKEA.pl/daneosobowe. 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.  

4. Dane przetwarzane będą przez czas wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego wskazujących 

okresy przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług.   

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz do 

kontroli ich przetwarzania, czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub 

przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.  

6. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, klient może skontaktować się z osobą 

odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w IKEA pod adresem prywatnosc@ikea.com.  

7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w IKEA znajdziesz na stronie 

IKEA.pl/daneosobowe.   

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.ikea.pl/daneosobowe
http://www.ikea.pl/daneosobowe
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§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby IKEA.  

2. KEA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmian w 

zakresie świadczonych usług. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta 

przed wejściem w życie zmian do regulaminu 

3. Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 r. 
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Załącznik nr 1:  

Sklep IKEA realizujący Usługę  

Sklep IKEA Wrocław ul. Czekoladowa 5a, 55-040 Bielany Wrocławskie 

tel 71 360 76 45 
 

Załącznik nr 2:  

Terminy realizacji  Usługi  
Sklep IKEA Wrocław  poniedziałek – sobota 

9.00 – 19.00 

 9.00 – 11.00 

 12.00 – 14.00 

 15.00 – 17.00 

 17.00 – 19.00 

 

 

Załącznik nr 3:  

Cennik usługi doradztwa w urządzaniu wnętrz 

Usługa Cena  Czas trwania 

konsultacje 99 zł 2h 

koncepcja aranżacji wnętrza 199 zł 2h 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4:  

Przygotowanie do spotkania 
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Usługa obejmuje jedno z następujących pomieszczeń wskazanych Doradcy przez Klienta:   

▪ pokój dzienny,   

▪ sypialnia,   

▪ pokój dziecięcy/młodzieżowy,  

▪ pokój do pracy/ gabinet/ biblioteka  

 ▪ garderoba,   

▪ pomieszczenie gospodarcze,  

▪ jadalnia,  

▪ przedpokój/hall.   

 

99,- /   KONSULTACJE 

Spotkanie w sklepie IKEA Wrocław trwa maksymalnie do 2 godzin i dotyczy pojedynczego pomieszczenia;   

▪ omówienie z Doradcą aranżacji kolorystycznej oraz dekoracji wybranego przez Klienta pomieszczenia oraz 

przejście po Sklepie IKEA ze wskazaniem elementów i rozwiązań IKEA proponowanych przez Doradcę,  

▪ wskazanie kolorów ścian i sufitów na podstawie wzornika systemu NCS (tj. międzynarodowy system 

porządku barw), podłóg na podstawie przykładowego wzornika okładzin podłogowych, lub materiałów 

dostarczonych przez Klienta. 

 

Spotkanie może dotyczyć również  

▪ zaplanowanie zabudowy modułowej z systemów meblowych IKEA (PAX, BESTA, STUVA) - więcej niż jedna 

ściana, na przykład pomieszczenia garderoby w  zabudowie PAX,  

▪ zaplanowanie galerii ściennej.  

  

Po przesłaniu materiałów przez Klienta, ustalany jest termin spotkania. Informacje powinny zostać 

wysłane pojedynczym mailem;  

▪ zdjęcia pomieszczenia ▪ opis wymagań i funkcji  wnętrza  ▪ inspiracje 

 

159,- /   KONCEPCJA ARANŻACYJNA 

Spotkanie w sklepie IKEA Wrocław trwa maksymalnie do 2 godzin i dotyczy pojedynczego pomieszczenia;   

▪ rozplanowanie wnętrza przy pomocy planera 3D elementami meblowymi z oferty IKEA,   

▪ wizualizacja 3D,  

▪ wskazanie kolorów ścian i sufitów na podstawie wzornika systemu NCS (tj. międzynarodowy system 

porządku barw), podłóg na podstawie przykładowego wzornika okładzin podłogowych, lub materiałów 

dostarczonych przez Klienta,  

▪ propozycja elementów dekoracyjnych oraz oświetleniowych.  

  

Po przesłaniu materiałów przez Klienta, ustalany jest termin spotkania. Informacje powinny zostać 

wysłane pojedynczym mailem;  

▪ zwymiarowany rzut 

pomieszczenia 

▪ zdjęcia pomieszczenia ▪ opis wymagań i funkcji  

wnętrza  

▪ inspiracje 

 



  
REGULAMIN USŁUGI DORADZTWA W URZĄDZANIU WNĘTRZ IKEA WROCŁAW  

                    

9 
 

przygotuj się do spotkania 

   

Zmierz odległości od podłogi do sufitu,  
następnie odległości między ścianami  
oraz od narożników do drzwi. 

 Wymierz otwory okienne i drzwiowe 
oraz ich odległość od podłogi,  
sufitu i narożników. 

   
▪ Zaznacz wszystkie elementy wystające ze ścian, 

takie jak kratki wentylacyjne kaloryfery i rury.  
▪ Wymierz i zaznacz położenie istniejących gniazdek 

elektrycznych i włączników światła oraz zaplanuj, 
gdzie ewentualnie  będziesz potrzebować nowych. 

 
 
 
 
 

 

RZUT        PRZEKRÓJ / SKOS 

 

 

 
wymiary  
grzejnika 

wymiary okna 

i drzwi balkonowych 

pełna długość ściany 

wymiary drzwi 

pełna  
długość ściany 

wysokość  
pomieszczenia 

wysokość  
ścianki 
kolankowej 

długość sufitu 
prostego 

szerokość pomieszczenia 


