
REGULAMIN I WARUNKI GWARNCJI

⦁ Podstawowe informacje o firmie.

Firma „Meble Gal” prowadzona jest przez Tadeusza Gal prowadzącego 
działalność

gospodarczą pod nazwą: „Meble Gal” z siedzibą w Bloku Dobryszyce ul. 
Kolejowa 16B,                  NIP: 772-131-98-99, REGON: 100493488, działającego 
na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta 
Gminy Dobryszyce pod numerem 741 z roku 2008.

⦁ Postanowienia ogólne. 

⦁ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym 
(Klientem), a firmą „Meble Gal” zwaną dalej Wykonawcą (Sprzedawcą).
⦁ Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji regulaminu na 
stronie internetowej firmy: www.meblegal.com.pl lub u przedstawiciela handlowego.

⦁ Informacje o towarach i cenach.

⦁ Informacje o towarach oferowanych do sprzedaży można uzyskać telefonicznie, 
drogą mailową lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego w punktach 
wystawowych firmy.
⦁ Wzorem jakościowym są ekspozycje wystawione w punktach wystawowych firmy. 
⦁ Treści przekazywane przez przedstawiciela handlowego nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

⦁ Zamówienie.

⦁ Stronami umowy sprzedaży są Wykonawca oraz Klient, którym może być:
⦁ osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych),
⦁ osoba prawna,
⦁ podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami 
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
⦁ Zamówienia klientów są przyjmowane przez przedstawicieli handlowych w 
punktach wystawowych lub miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
⦁ Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
⦁ Umowa sprzedaży towarów staje się wiążąca z chwilą jej podpisania przez obie 
strony.
⦁ Wykonanie i montaż mebli zostanie zrealizowane na podstawie szkicu ołówkowego 
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lub wizualizacji komputerowej projektu mebli kuchennych, sporządzonego przez 
Wykonawcę po wykonaniu stosownych pomiarów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
⦁ Zamawiający, podpisując umowę, oświadcza, że rysunek poglądowy (szkic) został 
wykonany pod jego nadzorem i ponosi odpowiedzialność za umieszczone w nim 
informacje. 
⦁ Wykonanie mebli oraz ich montaż przez Wykonawcę nastąpi po całkowitej 
akceptacji przez Zamawiającego projektu i specyfikacji technicznej zamawianych 
mebli.
⦁ Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenie zamówienia przez 
Klienta lub dnia dokonania pomiarów przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający 
wykonywał remont, który może mieć znaczący wpływ na wymiary zamawianych 
mebli. 
⦁ Wykonanie zamówienia nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
⦁ Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie z należytą starannością  przy użyciu 
materiałów jakościowo zgodnych ze złożonym zamówieniem i spełniających 
wymagane normy wg wzoru jakościowego zamieszczonego w punkach wystawowych. 
⦁ Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie obejmuje 
podłączenia zamawianego sprzętu AGD do istniejących instalacji elektrycznych (w 
tym oświetlenia), wodnych i gazowych, znajdujących się u Zamawiającego. 
Podłączenie i montaż sprzętu AGD do istniejących instalacji medialnych spoczywa 
wyłącznie na Zamawiającym i musi być wykonane zgodnie z warunkami gwarancji 
producenta danego sprzętu AGD oraz przepisami budowlanymi.

Sprzęt AGD nie stanowi integralnej części mebli kuchennych i wykonawca 
mebli nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość i stan techniczny.
Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca pozostawia minimalne przestrzenie 
przy sprzęcie AGD    (np. lodówki) niezgodne z warunkami gwarancji za co 
nie ponosi odpowiedzialności 

⦁ Specyfikacja techniczna mebli kuchennych,  stanowi część integralną umowy. 
⦁ Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu 
do umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub 
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
⦁ Weryfikacji powierzchni frontu należy dokonywać wzrokowo wg metodyki 
określonej w normie PN-F-06001-1994 w następującym brzmieniu: 
„ powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują 
się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania, jasno oświetlone światłem 
równomiernie rozproszonym. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z 
odległości użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem”.
⦁ Wymiary produkowanych wyrobów mieszczą się w przedziale: 1000 
mm(wysokość) i 600 mm (szerokość). Po przekroczeniu tych wymiarów , 
odkształcenia ulegają zwiększeniu. Na życzenie klienta można wykonać 
elementy o wymiarach maksymalnych 2750 mm wysokości i 1250 mm 
szerokości, bez gwarancji producenta na odkształcenia. Informacja ta zostaje 
podana ze względu na to iż producent płyty MDF oznajmia , iż zachowuje ona 
normę odkształcenia ≤ 3,5 mm/m2.
⦁ Tolerancja różnicy wymiarów +/- 1 mm na długości i wysokości.
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⦁ Producent zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji zgłoszonych 
uszkodzeń.
⦁ Ze względu na specyfikację procesu technologicznego, dopuszczalne jest 
występowanie na pow.      1 m2 produktu, wgnieceń, wysklepień, przebarwień, 
mikropęknięć, nie przekraczających 2 mm średnicy w ilości 3 szt. 
W przypadku tylnych powierzchni elementów , dopuszczalne ubytki białej 
melaminy wynoszą:
- w narożnikach  max. 2x2 mm, 2 szt. na 1 element,
- na krawędziach max. 3 % obwodu elementu, szerokości 1 mm.
⦁ Wyroby drewniane z drewna litego oraz fornirowane to produkty wysoko 
higroskopijne dlatego należy przestrzegać wilgotności powietrza na poziomie 
45-60% oraz temperaturę powietrza około 18-20°C.
⦁ Zarówno przy blatach drewnianych jak i pokrytych laminatem należy 
stosować podkładki pod gorące naczynia oraz deski do krojenia. Głębokie 
zrysowania mogą powodować wnikanie wody       w głąb blatu co powoduje 
wybrzuszenie się blatu.
⦁ Olejowanie blatów drewnianych należy wykonywać przynajmniej raz w 
miesiącu przeznaczonymi do tego olejami i woskami. 
⦁ Materiały takie jak blaty drewniane, fronty i elementy fornirowane, fronty i 
elementy lakierowane, powierzchnie laminowane ulegają działaniu promieni 
słonecznych, dymu tytoniowego i tym podobnych przez co może dochodzić do 
zmiany tonacji wybarwienia materiałów. 
⦁ Ze względu na procesy technologiczne mogą wystąpić różnice w odcieniu 
dla wszystkich rodzajów materiałów w nowych partiach dostawy na co 
Wykonawca nie ma wpływu. 
⦁ W przypadku domawiania frontów lakierowanych  nie ma możliwości 
uzyskania identycznego odcienia lakieru. Wynika  to z faktu, ze lakier jest 
mieszany pod każde zamówienie indywidualnie,    a dostawca nie gwarantuje 
100% odwzorowienia koloru.

⦁ Termin wykonania zamówienia określony w umowie może zostać wydłużony z 
uwagi na okoliczności nie wynikające z winy Wykonawcy, o czym Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub drogą pisemną. 
⦁ W związku z wykonywaniem mebli pod wymiar Wykonawca zastrzega sobie 
możliwość dokończenia montażu w innym terminie niż dzień montażu, a w 
przypadku konieczności zamówienia nowych elementów (głównie lakierowanych i 
fornirowanych), termin dokończenia montażu może ulec przedłużeniu do czasu ich 
wykonania.
⦁ Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan faktyczny ścian, sufitów i podłóg.
⦁ Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia ścian, sufitów, podłóg. Zleceniodawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia ścian, podług, sufitów, okien, futryn itp. przed 
rozpoczęciem prac montażowych.
⦁ Na poczet wykonania zamówienia Zamawiający, po dokonaniu przez Wykonawcę 
stosownych pomiarów u Zamawiającego, a przed przystąpieniem do wykonania 
projektu, wpłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości minimum 10% wartości 
zamówienia.
⦁ Pozostałą część wynagrodzenia, po potrąceniu zaliczki, o której mowa w pkt.29, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie gotówki lub przelewu na wskazane 
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przez Wykonawcę konto bankowe, w dniu dostarczenia mebli. Możliwe jest, jedynie 
za zgoda Wykonawcy, zatrzymanie należności jedynie za montaż do czasu 
dokończenia montażu.
⦁ W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego całości należności za meble, 
produkt nie podlega gwarancji.
⦁ W przypadku zmiany przez Zamawiającego wymagań technicznych zamawianych 
mebli na etapie realizacji zamówienia oraz zmian w zakresie specyfikacji technicznej 
w zakresie użytych materiałów do wykonania zamówienia, wartość ostateczna może 
ulec zmianie na co Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym 
Zamawiający wyraża również zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia.
⦁ W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania zamówienia po 
akceptacji wykonanego projektu, Wykonawca ma prawo do zatrzymania zaliczki, o 
której mowa w pkt.29.
⦁ W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania zamówienia przed 
akceptacją wykonanego projektu, tj. do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca 
ma prawo do zatrzymania zaliczki, celem pokrycia kosztów dojazdu, pomiaru oraz 
wizualizacji komputerowej.

⦁ Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin towaru po montażu i 
podpisania protokołu odbioru. Wszelkie zgłoszenia niezgodności z 
zamówieniem, dokonane po podpisaniu protokołu, traktowane są jako 
reklamacje.
⦁ Termin realizacji naprawy reklamacyjnej wynosi:
-   30 dni, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta,
-   60 dni, jeżeli wada wymaga naprawy w fabryce i domówienia elementów u 
producentów.

⦁ Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna Wykonawcy.
⦁ Podczas montażu mebli wszystkie  dodatkowe otwory (pod zabudowę AGD, 
gniazdka, docinki blatów itp.) wycinane są na miejscu przy użyciu elektronarzędzi w 
związku z czym występują krawędzie z widocznymi uszkodzeniami brzegów 
materiału. 
⦁ W meblach występują widoczne złącza meblowe typu RAFIX, 
MINIFIX,CABINEO.
⦁ Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich przewodów, rur i gniazdek 
występujących za sprzętami AGD z uwagi na ich głębokość.
⦁ Wszystkie gniazdka elektryczne służące do podłączenia sprzętu AGD powinny 
znajdować się na wysokości do 10 cm od podłogi co eliminuje wycięcia otworów w 
szafkach meblowych. 
⦁ Z uwagi na nierówności ścian, sufitów, podłóg, brak kątów prostych oraz poziomów 
podłóg              i sufitów Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia szczelin 
do 1 cm zgodnie z normą budowlaną. 
⦁ Klient podczas montażu zobowiązany jest do wskazania przejścia ukrytych 
przewodów elektrycznych, rur wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. Za ich 
uszkodzenie oraz uszkodzeń wynikających bezpośrednio z uszkodzenia przewodów i 
rur, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności a koszty wszelkich napraw ponosi 
Zamawiający. 
⦁ Zmiana projektu związana z ponownym dojazdem przedstawiciela nakłada na 
klienta obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200,00 zł. 

4



⦁ Z uwagi na stan zdrowia pracowników oraz sytuację epidemiczną może wystąpić 
przełożenie terminu montażu nawet do 30 dni.
⦁ Dostawa mebli ustalona jest na dany dzień w godzinach 8.00-16.00.
⦁ Warunki gwarancji wraz z atestami: frontów, blatów, płyt, akcesoriów, dostępne są 
na stronach internetowych producentów. 
⦁ Zgłoszenia reklamacji dokonywać można drogą elektroniczną lub pocztą .
⦁ W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązują się załatwić sprawę polubownie. W 
przypadku niezałatwienia sporu w drodze polubownej, właściwym dla rozstrzygnięcia 
sprawy spornej będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wykonawcy. 
⦁ Integralną częścią umowy są:

a) specyfikacja techniczna zamawianych mebli,
b) projekt ołówkowy,
c) wizualizacja komputerowa.

⦁ Warunki gwarancji.

⦁ Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty wydania mebli 
kupującemu za wyjątkiem      pkt. 2 warunków gwarancji.
⦁ Na dostarczone fronty mebli kuchennych, wykonawca udziela gwarancji 
jakości zgodnie z okresem gwarancji udzielonym Wykonawcy przez 
producentów frontów.
⦁ Przy zgłoszeniu reklamacyjnym należy okazać się potwierdzeniem zakupu 
zawierającym datę sprzedaży.
⦁ Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości oraz zgodności towaru z umową, 
meble powinny być rozpakowane i okazane kupującemu.
⦁ Kupujący winien dokonać jakościowego i ilościowego odbioru w momencie 
zakupu co potwierdza własnoręcznym podpisem na protokole odbioru.
⦁ Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku 
ujawnienia wad ukrytych, które nie zostały dostrzeżone przy odbiorze towaru.
⦁ Termin realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi do:
-  30 dni, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta,
- 60 dni, jeżeli wada wymaga naprawy w fabryce i domówienia elementów u 
producentów, od daty otrzymania zgłoszenia.
⦁ W przypadku reklamacji towaru, którego producent nie posiada już w swojej 
ofercie lub nie ma możliwości wykonania reklamacji w wyniku wycofania 
materiałów z rynku, klient zobowiązany jest do wyboru produktu z bieżącej 
oferty w zbliżonej cenie do przedmiotu reklamacji. 
⦁ Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu, 
przywracająca jego wartość użytkową i estetyczną.
⦁ Jeżeli kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy 
uważa się, iż zrezygnował z uprawnień gwarancji, a producent zostaje przez to 
zwolniony z obowiązku naprawy gwarancyjnej.
⦁ Podpisanie protokołu odbioru przez kupującego przy zakupie mebli jest 
równoznaczne                       z dokonaniem odbioru ilościowego i 
jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków zewnętrznych.
⦁ Niezgodność towaru z umowa powinna być zgłoszona w ciągu 2 dni od dnia 
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sprzedaży do punktu zakupu mebli lub w siedzibie firmy osobiście, 
telefonicznie lub pisemnie.
⦁ W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji kupujący 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z przyjazdem 
serwisu.
⦁ Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mebli wydanych kupującemu 
załatwia sprzedawca, natomiast reklamacje na wady objęte gwarancją 
sprzedawca niezwłocznie przekazuje do producenta (gwaranta).

Gwarancją producenta nie są objęte:

- produkty za które nie uregulowano całości należności (uwzględniono 
gratyfikację),

- wady i uszkodzenia widoczne przy zakupie na które klient wyraził zgodę,
- wady i uszkodzenia w następstwie, których obniżono cenę wyrobu przy 
zakupie,
- blaty z wyciętymi otworami pod sprzęt AGD,
- oświetlenie (transformatory, paski led, żarówki, włączniki itp.),
- uszkodzenia mechaniczne (w tym spowodowane zalaniem, spuchnięcia 
spowodowane dużą wilgotnością, szkody spowodowane przez zwierzęta, 
szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie),
- uszkodzenia materiałów na krawędziach (głównie tych oklejonych PCV) 
spowodowane nadmierną temperaturą, która bezpośrednio działa na wyrób 
( okolice piekarnika- uchylanie drzwi, przedwczesne otwieranie drzwi 
zmywarki, stosowanie sprzętu nie do zabudowy, oddziaływanie oparów z 
gotujących wodę czajników, dogrzewanie pomieszczeń palnikami gazu lub 
prądu, które dają kierunkowe ciepło na wyrób, oświetlenie halogenowe),
- uszkodzenia powstałe na skutek montażu okapów niezgodnie z zaleceniami 
producenta wykonane na polecenie klienta zgodnie z jego nakazem 
( prawidłowe odprowadzenie powietrza przez szafki meblowe),
- uszkodzenia powstałe  w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia 
mebli oraz złego montażu w przypadku wykonywania tych czynności przez 
Kupującego,
- uszkodzenia powstałe  w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia 
mebli oraz złego montażu w przypadku wykonywania tych czynności przez 
Kupującego po uprzednim montażu dokonanym przez Wykonawcę,
- niezgodność odcienia materiałów w przypadku domówienia elementów,
- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, 
przechowywania i konserwacji (np. brak zamontowania okapu kuchennego, 
wysoka wilgotność, rysy i pęknięcia oraz przebarwienia spowodowane 
niewłaściwym czyszczeniem lub działaniem na materiał długotrwałym 
zabrudzeniem). 

⦁ Zasady użytkowania mebli

⦁ Wszystkie elementy mebli należy chronić przed zarysowaniem, obiciem, 
zalaniem, wysoką i niską temperaturą.
⦁ Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
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⦁ Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi 
temperaturami                               i rozpuszczalnikami.
⦁ Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i 
zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
⦁ Wszystkie przeróbki mebli, naprawy samodzielne oraz niezgodne z 
przeznaczeniem użytkowanie powodują utratę gwarancji.

⦁ Konserwacja wyrobów

⦁ Meble kuchenne należy myć miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) ściereczką.
⦁ Dopuszczalne jest czyszczenie mebli przy użyciu środków chemicznych 
przeznaczonych do tego celu.
⦁ Nie należy myć mebli ściereczkami i gąbkami ostrymi oraz środkami żrącymi.

⦁ Postanowienia końcowe

⦁ Termin gwarancji , o którym mowa w pkt. 1 i 2 warunków gwarancji liczony 
jest od dnia podpisania przez upoważnionych  przedstawicieli obu stron, 
protokołu odbioru.
⦁ W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie 
przepisy 
art. I nast. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 27 lipca 2002r. o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu 
Cywilnego
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