
REGULAMIN SYSTEMU ZAMÓWIEŃ MARDOM SP. Z O.O.  

umożliwiającego dokonywanie zakupów na odległość  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. System Mardom sp. z o.o. umożliwiający dokonywanie zakupów na odległość jest dostępny pod 

adresem: www.mardom-sp.pl, zakładka B2B (zwany dalej Systemem) i jest prowadzony przez 

Mardom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549, adres poczty elektronicznej: 

mardom@mardom-sp.pl, numer telefonu: 42 678 67 86 

2. System jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów 

poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze 

Sprzedawcą. W celu wykonania czynności o jakich mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca świadczy 

za pośrednictwem Systemu także Usługi Elektroniczne.  

3. System prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla działalności Sprzedawcy 

przepisami prawa.  

4. Regulamin określa: 

a) zasady korzystania z Systemu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy wynikające z 

korzystania ze Systemu 

b) zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów, w tym zasady składania zamówień 

na Towary, zasady płatności, dostaw i reklamacji dotyczących Towarów oraz odstąpienia od umowy. 

c) rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie 

d) warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym: 

• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Sprzedawca 

• zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym 

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie 

f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych. 

6. Niniejszy Regulamin dotyczy zawierania umów między Sprzedawcą a Przedsiębiorcami, dla których 

umowy te posiadają charakter zawodowy, wynikający, w szczególności z przedmiotu wykonywanej 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o działalności Gospodarczej.     

§ 2 

Obowiązek informacyjny 

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Mardom spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, 

REGON 473081549 (Sprzedawca). 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy 

Sprzedawcą a Tobą za pomocą Systemu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Wykonanie umowy 

rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach 

tej umowy. Nadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 
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prawnych ciążących na administratorze – np. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ustawy o 

rachunkowości. Nadto, w razie wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będą 

wykorzystywane w celu przesyłania drogą mailową newslettera, informacji o promocjach, kodów 

rabatowych drogą mailową, a także w celu przeprowadzenia oceny satysfakcji Klienta. 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: księgowi, rewidenci, prawnicy, firmy kurierskie, 

poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne osoby współpracujące ze Sprzedawcą, których 

usługi są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem Systemu.  

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz 

przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.  A jeśli 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do 

czasu jej cofnięcia. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 

Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO); 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych żądanych przez System jest warunkiem zawarcia umowy 

sprzedaży Towarów oraz Usług Elektronicznych. Jesteś zobowiązany/a do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w  umów. 

 

§ 3 

Definicje i dane kontaktowe 

 

1. Definicje: 

a) System – System stron www udostępniany i działający pod adresem: www.mardom-

sp.pl, zakładka B2B i domenami podległymi, wyposażony w funkcjonalności za pomocą 

których Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz 

świadczy Usługi Elektroniczne;  

b) Sprzedawca – Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. 

Ratajska 11a, 91-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549; telefon 42 678 67 86, email: 

mardom@mardom-sp.pl 

c) Klient - każdy podmiot, który korzysta z funkcjonalności Systemu, w szczególności 

dokonuje zamówienia Towarów za jego pośrednictwem. Klientami zawierającymi umowy 

przez System mogą być jedynie Przedsiębiorcy, dla których umowa ta posiada charakter 

zawodowy, wynikający, w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności 

gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o działalności Gospodarczej.  

d) Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, w postaci formularza dostępnego w 

Systemie, który umożliwia utworzenie Konta. 
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e) Konto- Usługa elektroniczna, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności 

informatycznych Systemu, w ramach których Klient podaje informacje go 

indywidualizujące (w tym dane ososbowe) oraz pozwalająca na zapisywanie informacji o 

czynnościach dokonywanych przez Klienta (w tym zakupach) oraz o przyznanych 

rabatach. Konto oznaczone jest indywidualnym loginem i hasłem, które ustala Klient. 

Konto nieużywane wygasa po upływie 24 miesięcy od złożenia ostatniego zamówienia. 

f) Formularz zamówienia -Usługa Elektroniczna zawierającą niezbędne informacje 

dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, w tym rodzaju Towaru, 

sposobu dostawy i płatności,  które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez System w 

ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów; 

g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy klientem a 

Sprzedawcą za pomocą Systemu. 

i) Rabaty – wartości opustów cenowych przysługujące Klientowi zapisane na jego Koncie.  

j) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności. 

k) Towar - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem 

Systemu, w oferowanym asortymencie tj. w szczególności podłóg, sztukaterii i 

akcesoriów niezbędnych do ich położenia. 

l) Regulamin- niniejszy regulamin Systemu znajdujący się pod adresem pod adresem 

www.mardom-sp.pl, zakładka B2B. 

m) Usługa Elektroniczna - określona w Regulaminie usługa stanowiąca wskazaną  

funkcjonalność Systemu i  stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w 

rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych w ramach 

Systemu; 

n) Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

o) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.); 

p) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 

j.t. ze zm.). 

 

§ 4 

Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Systemie  

 

1. System służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.  

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania z Systemu zawierane są pomiędzy 

Klientami a Sprzedawcą opisane w Regulaminie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, 

których zasady świadczenia uregulowano w § 7 Regulaminu.  
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3. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży Towarów jest założenia Konta w Systemie. Nie założenie 

konta przez Klienta jest równoznaczne z niemożnością dokonywania zakupów za pomocą 

Systemu.  

4. Po założeniu konta Klient otrzymuje indywidualnie przyznany Rabat, co odbywa się poprzez 

kontakt telefoniczny z przedstawicielem handlowym Sprzedawcy. 

5. W celu prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:  

- posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta; 

- wybór zamawianego Towaru oraz cech zamawianego Towaru jeśli taki wybór jest dostępny; 

- wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie np. adres dostawy, dane do faktury Vat 

i inne znajdujące się w formularzu; 

- dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia, które powoduje obowiązek płatności. 

6. Płatność odbywa się przelewem w sposób określony przez System. 

7. Określone w Systemie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę 

podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy). Koszty dostawy 

ponosi Klient i są one doliczane do zamówienia podczas jego składania.  

8. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Systemie stanowi 

sumę ceny zamówionych Towarów, przyznanych rabatów, kosztów wydania Towarów (wybranego 

sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności 

składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Systemie, w szczególności podczas składania 

zamówienia.  

9. Cena podana przy każdym Towarze wiąże Klienta w chwili składania przez niego Zamówienia.  

10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie 

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do 

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w 

trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej 

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz 

potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości 

e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klienta wyraża zgodę na 

taką formę potwierdzenia zawarcia umowy.  

11. Niezwłoczne potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią 

złożonej oferty. 

12. Treść umowy sprzedaży jest utrwalona oraz udostępniona Klientowi poprzez udostępnienie 

niniejszego Regulaminu na stronie Systemu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której 

mowa w § 4 pkt. 10 Regulaminu.  

 

§ 5 

Płatności i dostawy 

 

1. Sprzedawca przewiduje płatność w postaci przelewu tradycyjnego. System nadaje klientom status 

stałych lub nowych klientów. Stali Klienci będą otrzymywać fakturę vat z termin płatności. Zaś nowi 

klienci będą zobligowani do zapłaty za Towar przed jego otrzymaniem na podstawie pro-formy.  

2. W razie złożenia zamówienia i nieopłacenia należności wynikającej z pro-formy w terminie 3 dni, 

zawarta umowa ulega rozwiązaniu tj. zamówienie zostaje anulowane. 

4. Towary zamówione przez Systemu wydawane są Klientowi wyłącznie za pośrednictwem firmy 

kurierskiej (przesyłka kurierska). 



5. O kosztach dostawy Klient jest każdorazowo informowany przy składaniu Zamówienia. Koszty 

transportu zależne są od rodzaju zamawianego Towaru i jego gabarytów. 

6. Termin realizacji Zamówienia jest wskazywany każdorazowo przy składaniu Zamówienia na dany 

Towar. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia następnego po dniu wpływu płatności za 

dane Zamówienie. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 2-5 dni roboczych liczonych od dnia 

następnego po dniu otrzymania płatności. Realizacja zamówienia oznacza termin przekazania Towaru 

firmie kurierskiej. Czas realizacji Zamówień nie obejmuje czasu między wydaniem Towaru firmie 

kurierskiej do jego faktyczna dostawą do klienta.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za 

opóźnienia spowodowane czynnikami od niego niezależnymi. W razie zaistnienia takich okoliczności 

Klient zostanie poinformowany o ich zaistnieniu oraz o możliwości wydłużenia się terminu realizacji 

Zamówienia.     

7. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej Towar, czy jest on zgodny z 

Zamówieniem oraz sporządzić protokół niezgodności z umową sprzedaży, w razie stwierdzenia 

niezgodności Towaru.  W razie stwierdzenia niezgodność Klient nie może nie przyjąć Towaru, lecz jest 

zobowiązany do skorzystania z procedury odstąpienia od umowy przewidzianej Regulaminem lub 

zgłoszenia reklamacji.  

 

 

§ 6 

Obowiązki Klientów 

 

Klient obowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 

mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej 

Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze 

stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług Elektronicznych, 

o których mowa w § 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.  

 

§ 7 

Usługa Elektroniczna 

 

1. Sprzedawca za pośrednictwem Systemu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są 

nieodpłatne. 

2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich 

funkcjonalności Systemu, w szczególności umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za 

pośrednictwem Systemu umowy dotyczącej Towarów. 

3. Za pośrednictwem Systemu Internetowego Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące 

Usługi elektroniczne: 

a) Formularz rejestracji, 

b) Konto, 

c) Formularz zamówienia, 

d) Kody Rabatowe, 

4. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta 

korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej 

funkcjonalności Systemu lub poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z tej usługi. Zakończenie 

świadczenia takiej usługi odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej 



funkcjonalności lub w razie cofnięcia przez Klienta zgody. Wyjątek stanowi umowa o świadczenie 

Usługi Elektronicznej w postaci Konta, która ulega rozwiązaniu po jego usunięciu przez Klienta lub 

po upływie 24 miesięcy od złożenia ostatniego Zamówienia. Zaprzestanie korzystania z Usług 

Elektronicznych może nastąpić w każdym czasie.  

5. Korzystanie z Systemu wymaga spełnienia przez Klienta następujących warunków technicznych: 

(1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do 

Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w 

wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, 

Safari Apple; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w 

przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

6. Zastrzeżenia dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać  z wykorzystaniem danych 

kontaktowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) Regulaminu. 

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku rozpoznania zastrzeżenia z wykorzystaniem danych 

kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu. 

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w razie: 

- dostarczania przez Klienta treści bezprawnych, 

- w razie uporczywego naruszania Regulaminu, 

- w razie korzystanie z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. 

  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1.    Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny wyłącznie w zakresie Towarów objętych Załącznikami nr 1 i nr 2. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 10 dni kalendarzowych od dnia, w którym 

Klient lub osoba przez niego wskazana, inna niż kurier, weszła w posiadanie Towaru. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie określonym powyżej, Klient musi 

poinformować o odstąpieniu od umowy Sprzedawcę w następujący sposób: 

a) jeżeli adresatem przesyłki był Klient, odstąpienia dokonuje się drogą mailową na adres poczty 

elektronicznej: panele@mardom-sp.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

b) jeżeli adresatem przesyłki była osoba trzecia, Klient dokonuje odstąpienia za pomocą 

formularza znajdującego się na stronie www.mardom-sp.pl (przycisk ZWROTY B2B w 

prawnym górnym rogu). Link do formularza -> https://form.jotform.com/220822224906349 . 

4. 10-dniowy termin jest zachowany jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało dostarczone 

Sprzedawcy przed jego upływem.  

5. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest ona uznawana za 

niezawartą. Klientowi zwracana jest należność z tytułu zakupionego Towaru. Sprzedawca nie 

zwraca kosztów dostawy Towaru do Klienta ani kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy. 

Odstąpienie ma również ten skutek, że Klient jest obowiązany do zwrotu Towaru. 

https://form.jotform.com/220822224906349


6. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru z 

powrotem i stwierdzenia, że Towar ten nie jest używany ani uszkodzony. Jednakże zwrot 

płatności nie może być dokonany przed otrzymaniem zapłaty ceny od Klienta. W takim wypadku 

wierzytelność Sprzedawcy z tytułu zapłaty ceny ulega potrąceniu z wierzytelnością Klienta z 

tytułu zwrotu płatności po odstąpieniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

Potrącenie dokonuje się mimo braku wymagalności, którejkolwiek z wierzytelności (umowne 

prawo kompensaty). 

7. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Towar jest używany, uszkodzony lub niekompletny 

Sprzedawca odmawia zwrotu płatności. 

8. Zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy podany w Formularzu zwrotu lub mailu, 

o którym mowa w ust. 3 powyżej.  

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów 

zwrotu Towaru do Sprzedawcy. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru mające miejsce w trakcie transportu 

zwrotnego do Sprzedawcy. Klient zobowiązuje się samodzielnie dochodzić związanych z tym 

należności od firmy kurierskiej. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio 

11. Regulamin nie przewiduje możliwości wymiany Towaru. Jeśli zamiarem Klienta jest wymiana 

Towaru to winien odstąpić od umowy na pierwotnie otrzymany Towar i złożyć odrębne 

zamówienie na nowy Towar.  

12. SPRZEDAWCA INFORMUJE, IŻ NIE PRZYJMUJE FIZYCZNIE ZWRÓCONYCH TOWARÓW, KTÓRYCH 

ZWROT NIE ZOSTAŁ POPRZEDZONY SKUTECZNYM OŚWIADCZENIEM O ODSTĄPIENIU OD 

UMOWY. JEŻELI DOSZŁO DO FIZYCZNEGO ZWROTU TOWARU BEZ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O 

ODSTĄPIENIU SPRZEDAWCA NIE ZWRACA ZAPŁACONEJ CENY I JEST UPRAWNIONY DO UTYLIZACJI 

TOWARU.   

§ 9 

Reklamacje 

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. 

2. Reklamacje należy składać na adres mailowy: salon@mardom-sp.pl. z możliwie 

najdokładniejszym opisem zgłaszanych wad.  

3. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w 

przepisach Kodeksu Cywilnego. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, 

zobowiązany jest do zwrotu całości lub części Towaru celem weryfikacji zasadności 

zgłoszonych wad. 

4. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja informacje w tym zakresie dostępne są w Systemie. 

Gwarancja jest realizowana zgodnie z warunkami gwarancji dołączanymi do Towaru. 

Sprzedawca nie jest gwarantem. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 



1. System i czynności związane z zawieraniem umów w Systemie są dostępne w języku polskim.  

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem www.mardom-sp.pl, zakładka B2B przed 

zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i 

utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, 

w tym w szczególności jego wysłanie na adres mailowy Klienta, pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i 

zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie. 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Systemu, w tym umowy o 

Usługę Elektroniczną. 

4. Regulamin może być zmieniany. Opublikowanie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z § 10 

ust. 2 i ma zastosowanie do umów o sprzedaż Towarów oraz umów o świadczenie Usług 

Elektronicznych zawieranych po jego opublikowaniu oraz do umów zawartych w ten sposób, że Klient 

w toku składania zamówienia oświadczył, że zapoznał się ze zmienionym Regulaminem. Zmieniony 

Regulamin nie działa względem umów zawartych przed jego opublikowaniem.  

5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Załącznik nr 1 - Parador 

Lista 20 towarów w zakresie, których Klientowi przysługuje 7 dniowe prawo odstąpienia: 

Parador Classic 1050 4V Oak Tradition Natural 1601449 

Parador Modular 1 M4V Oak Pure Natural 1730766 

Parador Basic 400 M4V Oak Horizont Natural 1593797 

Parador Classic 1050 4V Oak Studioline Sanded 1601446 

Parador Classic 1050 4V Smoked Oak 1475603 

Parador Trendtime 3 4V Oak Skyline Pearl Grey 1730252 

Parador Classic 1050 4V Oak Sanded 1475604 

Parador Trendtime 3 4V Oak Studioline Natural 1730219 

Parador Classic 1050 4V Oak Natural Mix Light 1730463 

Parador Classic 1050 4V Oak Skyline White 1601447 

Parador Trendtime 3 4V Oak Skyline White 1730251 

Parador Trendtime 3 4V Oak Studioline Sanded 1730220 

Parador Classic 1050 4V Oak Studioline Natural 1601445 

Parador Modular 1 M4V Oak Pure Light 1730767 

Parador Classic 1070 M4V Oak Avant Sanded 1730268 

http://www.mardom-sp.pl/


Parador Trendtime 6 4V Oak Nova Light Limed 1567469 

Parador Basic 400 M4V Oak Crystal White 1474400 

Parador Classic 1050 4V Oak Artdeco Vanilla 1517686 

Parador Classic 1050 4V Oak Natural Mix Grey 1730464 

Parador Classic 1050 4V Oak Old Oil 1475599 

 

Akcesoria oraz dekory spoza listy nie podlegają prawu odstąpienia. Złożenie zamówienia jest wiążące 

i obliguje do odbioru towaru oraz zapłaty ceny. 

 

Załącznik nr 2 – Moduleo 

Lista 32 towarów w zakresie, których Klientowi przysługuje 7 dniowe prawo odstąpienia: 

Moduleo Transform DB Classic Oak 24235Q 

Moduleo Impress DB Sierra Oak 58346Q 

Moduleo Select DB Classic Oak 24837Q 

Moduleo Select DB Country Oak 24130Q 

Moduleo Transform DB Blackjack Oak 22220Q 

Moduleo Transform DB Blackjack Oak 22215Q 

Moduleo Select DB Brio Oak 22247Q 

Moduleo Impress DB Laurel Oak 51332Q 

Moduleo Transform DB Montreal Oak 24570Q 

Moduleo Impress DB Laurel Oak 51822Q 

Moduleo Impress DB Country Oak 54880Q 

Moduleo Transform DB Sherman Oak 22221Q 

Moduleo Transform DB Classic Oak 24438Q 

Moduleo Select DB Midland Oak 22110Q 

Moduleo Impress DB Sierra Oak 58226Q 

Moduleo Select DB Midland Oak 22231Q 

Moduleo Impress DB Mountain Oak 56440Q 



Moduleo Select DB Country Oak 24842Q 

Moduleo Impress DB Mountain Oak 56230Q 

Moduleo Transform DB Verdon Oak 24280Q 

Moduleo LayRed 55 Classic Oak 24235BP 

Moduleo LayRed 40 Brio Oak 22247BP 

Moduleo LayRed 40 Classic Oak 24837BP 

Moduleo LayRed 40 Midland Oak 22110BP 

Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22221BP 

Moduleo LayRed 40 Classic Oak 24844BP 

Moduleo LayRed 40 Country Oak 24842BP 

Moduleo LayRed 40 Country Oak 24130BP 

Moduleo LayRed 55 Classic Oak 24234BP 

Moduleo LayRed 40 Brio Oak 22917BP 

Moduleo LayRed 40 Brio Oak 22237BP 

Moduleo LayRed 55 BlackJack Oak 22215BP 

 

Akcesoria oraz dekory spoza listy nie podlegają prawu odstąpienia. Złożenie zamówienia jest wiążące 

i obliguje do odbioru towaru oraz zapłaty ceny. 


