REGULAMIN USŁUGI DOSTAWA Z WNIESIENIEM NA TERENIE WARSZAWY
§ 1. WST P
Niniejszy REGULAMIN okre la zasady korzystania oraz zakres usługi transportu z wniesieniem (dalej „Usługa”)
wiadczonej przez firm TMH Mateusz Karewicz (dalej Dostawca) na rzecz Klientów, którzy dokonali zakupu
towaru (dalej „Towar”) marki take me HOME.
§ 2. SPOSÓB ZAMÓWIENIA USŁUGI
1. Klient zamawia Usług poprzez wypełnienie i przesłanie do Dostawcy Zlecenia Dowozu (dalej „Zlecenie”).
2. Podpisanie Zlecenia oznacza akceptacj Regulaminu Usługi a w szczególno ci cennika (dalej „Cennik”),
stanowi cego Zał cznik nr 1 do Regulaminu.
§ 3. ZAKRES WIADCZENIA USŁUG
1. Usługa wiadczona jest jedynie w granicach administracyjnych miasta Warszawy.
2. Usługa obejmuje dowóz Towaru pod adres wskazany w Zleceniu Transportowym oraz jego wniesienie do
pomieszczenia wskazanego przez Klienta, o ile dost p do wskazanego pomieszczenia nie jest
ograniczony.
3. Usługa wiadczona jest od poniedziałku do czwartku mi dzy godzin 16:00 a 20.
§ 4. KOSZT USŁUGI
1. Cennik stanowi Zał cznik 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Dostawca wst pnie wycenia Usług na podstawie Cennika oraz informacji przekazanych przez Klienta w
Zleceniu i informuje Klienta mailowo o orientacyjnym koszcie Usługi.
3. W przypadku, gdy informacje podane przez Klienta w Zleceniu b d nieprawdziwe, zastosowanie maj ,
wynikaj ce z Cennika, stawki obowi zuj ce dla danych warunków dostawy (np. pi tro/niemożliwo ć
skorzystania z windy).
4. W przypadku wyst pienia okoliczno ci utrudniaj cych realizacj Usługi, np. brak windy, za mała winda,
wyj tkowo w ska klatka schodowa, brak możliwo ci wjazdu na osiedle, brak możliwo ci zaparkowania na
ulicy pod wskazanym adresem, konieczno ć rozkr cenia mebla na czas wniesienia, etc. Dostawca może
naliczyć opłat dodatkow za utrudnienia, o której mowa w Cenniku.
§ 5. REALIZACJA USŁUGI
1. Dzień i godzina wykonania Usługi ustalane s mi dzy Klientem a Dostawc telefonicznie.
2. Dostawca umożliwia Klientowi wybór terminu realizacji usługi spo ród dost pnych terminów dostaw.
3. Opłata za Usług realizowana jest bezpo rednio przy dostawie towarów w formie gotówkowej. Opłata jest
zgodna z cennikiem.
4. Dostawca wnosi towaru do pomieszczenia wskazanego przez Klienta, o ile dost p do wskazanego
pomieszczenia nie jest ograniczony.
5. W przypadku, gdy opakowany towar nie może zostać dostarczony do wyznaczonego pomieszczenia bez
uprzedniego rozpakowania, Klient musi dokonać ogl dzin i odbioru towaru po rozpakowaniu i przed
wniesieniem. W takiej sytuacji Klient ponosi pełn odpowiedzialno ć za potencjalne uszkodzenia towaru
oraz wszystkich elementów znajduj cych si na drodze wnoszenia towarów do wyznaczonego
pomieszczenia.
6. W przypadku nieobecno ci Klienta pod wskazanym adresem w umówionym terminie Dostawca czeka na
Klienta 15 minut. W przypadku niepojawienia si klienta:
6.1 Towar wraca na magazyn
6.2 Naliczana jest pełna opłata za Usług

6.3 Ustalany jest nowy termin wykonania Usługi
7. Dostawca może odmówić wykonania Usługi w sytuacji, kiedy:
7.1 Dostawa nie jest możliwa na skutek nieprawidłowych danych podanych w Zleceniu Transportowym
oraz wówczas, gdy miejsce rozładunku nie jest przygotowane w sposób prawidłowy i utrudnia
wniesienie towaru. Dostawca nie ma obowi zku organizowania wolnej przestrzeni dla dostarczanego
towaru.
7.2 Wykonanie Usługi niesie ze sob ryzyko potencjalnego uszkodzenia Towaru;
8. Gdy Usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn, o których mowa w punkcie 6 i 7:
8.1 Dostarczany towar powraca do magazynu, sk d Klient może odebrać go osobi cie.
8.2 Klient pokrywa pełny ustalony koszt Usługi oraz opłat za przechowywanie mebli, o której mowa w
Zał czniku 1 Regulaminu.
9. Terminowo ć, wła ciwe wykonanie oraz wycena Usługi zależy od poprawno ci danych podanych przez
Klienta w Zleceniu Transportowym.

1.
2.
3.
4.

§ 6. OBOWI ZKI KLIENTA
Klient odpowiada za weryfikacj wymiarów zakupionych towarów pod k tem możliwo ci ich wniesienia.
Klient zobowi zuje si w sposób należyty przygotować miejsce rozładunku oraz zorganizować wolne
miejsce dla dostarczonych towarów w miejscu przeznaczenia.
Klient zobowi zany jest poinformować Dostawc o ewentualnej zmianie terminu dostawy na co najmniej
jeden dzień przed umówionym wcze niej terminem dostawy.
Klient zobowi zany jest wskazać Dostawcy drog do lokalu.
§ 7. OBOWI ZKI DOSTAWCY
z najwi ksz staranno ci i ostrożno ci , tak aby nie doszło do

1. Dostawca musi wykonać usług
uszkodzenia mienia klienta.
2. Dostawca zobowi zany jest poinformować Klienta telefonicznie o przewidywanym opóźnieniu w dostawie,
wi kszym niż 1 godzina.
3. Dostawca zobowi zany jest poinformować Klienta o ewentualnej zmianie terminu dostawy na co najmniej
jeden dzień przed umówionym wcze niej terminem dostawy.
§ 8. REZYGNACJA Z USŁUGI
Klient może zrezygnować z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Dostawcy mailowo lub telefonicznie na co
najmniej jeden dzień przed umówionym wcze niej terminem dostawy.

ZAŁ CZNIK 1

CENNIK
LP.

Rodzaj usługi

STAWKA (brutto)

1.

dostawa mebla o małych gabarytach

100 zł

2.

dostawa mebla do 140 cm

140 zł

3.

dostawa mebla od 141 do 180 cm

160 zł

4.

dostawa mebla od 181 do 200 cm

180 zł

5.

dostawa mebla powyżej 201 cm

wyceniany indywidualnie

6.

opłata za wniesienie

20 zł/piętro

7.

przechowanie mebla

20 zł/rozpoczęta doba

8.

opłata za wyj tkowo trudne warunki dostawy (np.
brak możliwo ci wjazdu na osiedle; bardzo w ska
klatka schodowa lub drzwi; konieczno ć rozkr cenia
mebla i ponownego skr cenia w lokalu klienta)
dowóz w okolicach Warszawy (maksymalnie 15 km)

50-100 zł

10.

opłata za podjazd bez możliwo ci realizacji usługi z
winy klienta

stawka podstawowa dla
danego gabarytu mebla

11.

dowóz w godzinach innych niż 16-20

30 zł

9.

wyceniany indywidualnie

ZAŁ CZNIK 2

ZLECENIE DOSTAWY
Imię i nazwisko

Adres dostawy

Telefon kontaktowy do osoby
odbieraj cej meble.
Piętro
Winda, której gabaryty
pozwalaj na wjazd z Państwa
meblem (TAK/NIE)
Rodzaj budynku
(blok/kamienica/dom/biurowiec)
Możliwy podjazd pod klatkę
(TAK/NIE)
Występuj ce utrudnienia (np.
w ska klatka, w skie drzwi,
brak możliwości wjazdu na
osiedle)
Inne uwagi

Dostawa odbywa si samochodem Fiat Ducato o wysoko ci 240 cm.

O wiadczam, że zapoznałem/am si z Regulaminem i Cennikiem Dostawy.

-----------------------------podpis Klienta

