I. OGÓLNE WARUNKI WYCENY ZA POMOCĄ KALKULATORA ON-LINE

Strona „www.meble-akant.pl” zwana dalej „kalkulatorem on-line” - jest portalem umożliwiającym
składanie wstępnych zamówień, którego właścicielem jest spółka Akant Meble z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, ul. Lipowa 16, 71-734 Szczecin; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416982, NIP: 8513162433,
REGON: 321205274.
Kalkulator wyceny mebli kuchennych służy do określenia ceny zabudowy meblowej.
Wskazana przez kalkulator cena zabudowy meblowej obowiązuje wyłącznie w przypadku dostawy
mebli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podana przez kalkulator cena zawiera:
1. meble (w elementach) wykonane z najlepszych ogólnie dostępnych atestowanych
materiałów,
2. kolorystyka płyt z kolekcji standard firm Kronopol, Kronospan, Pfleiderer,
3. korpusy szafek wykonane są z białej płyty laminowanej o grubości 18mm,
4. części widoczne korpusów (np. boki szafek górnych, zabudowy wysokiej itp.) wykonane są tak
jak fronty szafek wybrane przez klienta,
5. stosujemy wysokiej, jakości okucia meblowe:
- systemy szuflad i drzwi firm Blum i Hettich,
- uchwyty i kosze firm Rejs, Gamet i Nomet,
6. oświetlenie w technologii LED.
7. dostawę mebli do 100 km od Szczecina.
Dostawa mebli kuchennych wycenionych za pomocą udostępnionego kalkulatora realizowana jest
tylko na terenie Polski. Stroną dokonującą zamówień za pomocą „kalkulatora on-line” mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane
w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
Podane na stronach „kalkulatora on-line” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują
od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Procedura realizacji zamówień:
1. wycena zabudowy przez klienta za pomocą „kalkulatora on-line”,
2. złożenie wstępnego zamówienia on line,
3. wizyta przedstawiciela firmy Akant Meble Sp. z o.o., u klienta w celu omówienia szczegółów
zamówienia, oraz podpisania zlecenia wykonania mebli,
4. uiszczenie zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia przez klienta (płatna przelewem),
5. realizacja zamówienia w terminie do 6 tygodni od momentu uiszczenia zaliczki przez klienta,
6. standardowa wycena nie obejmuje montażu mebli.
Przy wypełnianiu wstępnego zamówienia Klient podaje w formularzu on-line dane takie jak imię
i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.

Serwer, który obsługuje „kalkulator on-line” wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu
potwierdzenia wstępnego zamówienia.
Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat
wycenianych mebli.
Jako datę zapłaty zaliczki liczy się termin wpływu pieniędzy na konto Akant Meble Sp. z o.o. Zapłata
musi się znaleźć na koncie Akant Meble Sp. z o.o. nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia
zamówienia. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu na zapłatę zamówienie zostaje
anulowane i nie będzie wiązać Akant Meble Sp. z o.o.
Zapłata pozostałej części należności dokonywana jest przy odbiorze mebli.
Meble dostarczane są do Klienta transportem firmowym w ciągu 6 tygodni od dnia uiszczenia przez
Klienta zaliczki chyba, że Klient życzy sobie ich dostarczenia w późniejszym terminie.
Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania
zamówienia i będzie dołączana do mebli.
Przy zwrocie towaru przez Klienta oraz w przypadku reklamacji przy zwrocie towaru wystawiana jest
faktura korygująca VAT.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Akant Meble Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Klientów
są przechowywane w zbiorze danych Akant Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Lipowej
16.
Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych
przez Klienta w Akant Meble Sp. z o.o.
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania
oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Akant Meble Sp.
z o.o.
Akant Meble Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za
pośrednictwem strony internetowej www.meble-akant.pl. pozostaną poufne i w odpowiedni sposób
zabezpieczone.
Złożenie wstępnego zamówienia w „kalkulatorze on-line” oznacza zaakceptowanie postanowień
niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy
według zasad ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2015 roku.

