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REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Z DOWOZEM  
 

 

1. Konsument składając zamówienie telefoniczne pod numerem: 785 662 777  zawiera 
umowę sprzedaży z Mardi Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu na ul. Olsztyńskiej 1, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 6778, kapitał zakładowy 10.000.000 zł., 
NIP: 7420001145, BDO: 000035810 (zwaną dalej: "Spółką"). 
 

2. Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.  
 

3. Spółka dopuszcza formę telefonicznego kontaktu pod numerem 691 754 076, mailowego 
kontaktu kierowanego na adres m.kaczynska@zmwamia.pl lub korespondencję pisemną 
kierowaną na adres siedziby Spółki. Pod wskazanymi adresami i numerem telefonu 
konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Spółką.  
 

4. Opłata za transport zamówionego towaru do konsumenta to 12 brutto.  
 

5. Zapłata za zamówiony towar dokonywana będzie gotówkowo w momencie odbioru 
dostawy. 
   
6. Zamówienia realizowane są pn. – sob.: 9.00 – 17.00 
 

7. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych towarów oraz krótki termin ich 
przydatności do użycia, konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy po 
rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).  
 

8. Spółka zobowiązana jest dostarczyć zamówiony towar pozbawiony wad i zgodnie z 
zamówieniem klienta.  
 

9. Umowa zawarta jest na czas określony rozpoczynający się w chwili złożenia zamówienia a 
kończący w chwili dokonania zapłaty za zamówiony i dostarczony towar. Minimalny czas 
trwania zobowiązań konsumenta wynikających z zamówienia towarów to czas liczony do 
złożenia zamówienia do dokonania za nie zapłaty.  
 

10. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a konsumentem będą rozpoznawane przez sąd 
właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego. Spółka nie przewiduje 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.   
 

11. Podane przez Pana/Panią dane (imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu) są dobrowolnie i 
jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że 
dane będą przetwarzane jedynie do celów realizacji zamówienia.  
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