
REGULAMIN PROMOCJI 

Wakacyjny rabat -15% dla Klubowiczów IKEA FAMILY w Circular Hub Oraz Circular Hub 

Online. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1.1 Nazwa Promocji:  

       „Wakacyjny rabat -15% dla Klubowiczów IKEA FAMILY w Circular Hub Oraz Circular Hub Online. 

1.2 Organizatorem promocji jest: 

 IKEA Sp. Z o.o. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000,00 PLN, wpisaną do księgi 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000091671, REGON: 010577890, NIP: 527 010 33 85 zwana dalej Organizatorem. 

 

2. Warunki korzystania z promocji: 

 

2.1 Czas trwania promocji: Od 01.08.2022 do 31.08.2022.* 

Miejsce przeprowadzenia promocji: IKEA Wrocław ul. Czekoladowa 5a, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. 

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Dział Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety (poprzednia nazwa Dział Sprzedaży 

Okazyjnej) w sklepie IKEA Wrocław. 

2.3 W promocji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.4 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych – konsumentów w rozumienia art. 22(1) kodeksu cywilnego. 

2.5 Do skorzystania z promocji uprawnieni są wyłącznie członkowie klubu IKEA Family. 

2.6 Promocja dotyczy zakupu przecenionych artykułów oznaczonych etykietą, sprzedawanych w dziale Circular Hub oraz Circular 

Hub Online. 

 

 

3. Szczegółowe warunki promocji: 

 

3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi, który jest klubowiczem IKEA Family po okazaniu karty IKEA Family w kasie, rabatu w 

wysokości 15% na zakup artykułów z działu Circular Hub oraz Circular Hub Online. 

3.2 Rabat naliczany jest od ceny ostatecznej wskazanej na etykiecie. 

3.3 Rabat naliczany jest dla każdego artykułu z osobna. 

3.4 Promocja dotyczy wszystkich artykułów przecenionych posiadających etykietę przeceny, znajdujących się na dziale Circular 

Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety. (Dotyczy również artykułów Circular Hub online) 

3.5 Przez artykuły przecenione należy rozumieć towary znajdujące się w dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety, w 

którym sprzedawane są: 

• Towary używane, pochodzące ze zwrotów od klientów, 

• Towary z ekspozycji, 

• Towary uszkodzone, 

• Towary bez opakowania, 

• Uszkodzone towary w opakowaniach, 

• Towary nieużywane, które stanowią tzw. „ostatnie sztuki” (oznaczone etykietą przecen)  

• Towary „ II jakości”. 

• Części zamienne, części mebli, okucia meblowe, zestawy okuć 

 

 

 

1. Towary sprzedawane w dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety,  nie są objęte gwarancją jakości udzielaną przez 

IKEA. 

 

2. Towary sprzedawane w dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety,  nie podlegają reklamacji na podstawie ustawy ( 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), w zakresie tych właściwości towaru lub wad towaru , o których 
kupujący został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Informacje o właściwościach towaru lub wadach towaru są 
przedstawiane na „etykiecie przeceny” danego towaru, którą kupujący otrzymuje wraz z towarem. 
 

3. Zmontowane towary dostępne w dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety,  są sprzedawane tylko w takiej 

postaci. Demontaż realizowany jest przez klienta we własnym zakresie i możliwy jest wyłącznie po dokonaniu zakupu. Narzędzia 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827


do demontażu kupujący może wypożyczyć w Dziale Obsługi Klienta. Kupujący dokonuje demontażu zakupionych towarów na 

własne ryzyko. IKEA nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas demontażu, montażu oraz w transporcie 

towarów wynikające z ich nieprawidłowego zabezpieczenia. 

 

4. W Dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety nie są prowadzone rezerwacje towarów. (nie dotyczy Rezerwacji 

Circular Hub Online) 

 

5. Towary sprzedawane w dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety zostały sprawdzone pod względem 

bezpieczeństwa użytkowania . Dotyczy to w szczególności towarów elektrycznych. 

 

6. IKEA odpowiada wobec kupującego za jakość sprzedawanych towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu 

rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W obu przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, IKEA określa termin swojej 

odpowiedzialności za jakość sprzedawanych towarów używanych na 1 rok od daty wydania towaru. Zakup w dziale Circular Hub 

Świetne Okazje dla Domu + Planety oznacza akceptację przez kupującego tego terminu odpowiedzialności IKEA. Powyższe 

ograniczenie terminu odpowiedzialności nie ma zastosowania do sprzedaży towarów nieużywanych (stanowiących tzw. 

„ostatnie sztuki”) zakupionych w Dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety.  

 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022r. 

 

4. Inne postanowienia: 

 

4.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się klienta z treścią niniejszego regulaminu i jego 

akceptacją. 

4.2 Regulamin promocji dostępny jest w Dziale Circular Hub Świetne Okazje dla Domu + Planety oraz w Dziale Obsługi Klienta w 

sklepie IKEA we Wrocławiu 

4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji: 

• Bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w sklepie IKEA Wrocław w formie pisemnej, 

• Listownie na adres sklepu IKEA Wrocław (Kierownik Działu Obsługi Klienta). W przypadku przesłania reklamacji za 

pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym, 

• Przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencje na adres e-mail: info.ikea.pl@ikea.com, 

• Za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej IKEA.pl 

4.4 Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. 

4.5 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 praca, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi 

za wady rzeczy sprzedanej. 

4.6 Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz opis i 

powód reklamacji. 

4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.8 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny 

Bielany Wrocławskie, dnia 01.08.2022 

 *  Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji. 

mailto:info.ikea.pl@ikea.com

