
REGULAMIN SPRZEDAŻY ZALICZKOWEJ 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży zaliczkowej (dalej: „Sprzedaż 
zaliczkowa”) dotyczącej: 
a. mebli, których wartość przekracza 100,00 zł (sto złotych 00/100) – 

z dostawą na adres wskazany przez Klienta oraz 
b. mebli, których wartość jest niższa niż 100,01 zł (sto złotych 01/100) 

– z dostawą do Salonu Homla, w którym zawarto umowę sprzedaży 
zaliczkowej 

(dalej: „Towary” bądź „Towar”) nabytych w sklepach stacjonarnych 
wchodzących w skład sieci marki Homla (dalej: „Salony Homla” bądź 
„Salon Homla”) prowadzonych przez Homla sp. z o.o. z siedzibą w 
Kielcach Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303, adres do 
korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: 
„Sprzedawca”).  

2. Sprzedaż zaliczkowa nie jest sprzedażą na odległość w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 134), gdyż umowa Sprzedaży zaliczkowej zawierana jest w 
lokalu przedsiębiorcy, zaś sama dostawa Towaru realizowana jest na 
adres wskazany przez Klienta. 

3. Sprzedaż zaliczkowa towarów odbywa się w salonach stacjonarnych sieci 
Homla. Aktualna lista Salonów Homla znajduje się pod adresem: 
www.homla.com.pl. 

 
§ 2 

1. W celu zwarcia umowy Sprzedaży zaliczkowej, Klient wypełnia formularz 
Sprzedaży zaliczkowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu, jak również dokonuje wpłaty zaliczki na poczet ceny, w 
wysokości 100% wartości zamówienia objętego Sprzedażą zaliczkową. 

2. Przedmiotowe zamówienie zostanie doręczone bądź na adres wskazany 
przez Klienta, w przypadku Towarów o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) 
Regulaminu, bądź do Salonu Homla, w którym zawarto umowę Sprzedaży 
zaliczkowej w przypadku Towarów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b), w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży zaliczkowej. 
Sprzedażą zaliczkową objęte są wyłącznie meble. 

3. Klient uprawniony jest do uiszczenia ceny gotówką, kartą płatniczą lub 
kartą podarunkową wydaną przez Sprzedawcę. 

4. W przypadku Towarów określonych w § 1 ust. 1 lit. a) (dostawa na adres 
wskazany przez klienta)- minimalna kwota zamówienia wynosi 100,01 zł 
(sto złotych 01/100). 

5. W przypadku mebli o wartości poniżej 100,01 zł (sto złotych 01/100) 
może zostać zawarta umowa sprzedaży zaliczkowej z dostawą do Salonu 
Homla, w którym zawarto umowę Sprzedaży zaliczkowej. 

6. Koszty dostawy Towarów, ponosi Sprzedawca, z tym zastrzeżeniem, że 
dotyczy to wyłącznie pierwszej próby doręczenia, w przypadku dostawy 
realizowanej na adres wskazany przez Klienta, zgodnie.  

7. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) – (dostawa na adres wskazany 
przez Klienta) - zostanie dostarczony przez kuriera wybranego przez 
Sprzedawcę w godzinach od 800 do 1600. Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo udostępnienia wybranemu przedsiębiorstwu zajmującemu się 
dostawą towarów danych adresowych klienta jak również danych do 
kontaktu, w celu uzgodnienia dogodnego terminu dostawy. 

8. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta, z tym 
zastrzeżeniem, że kurierzy nie są zobowiązani do wniesienia Towaru na 
konkretne piętro, jak również nie są zobowiązani do świadczenia usług w 
zakresie jego montażu.  

9. W przypadku, w którym Klient nie odbierze w umówionym terminie 
Towaru, jest on zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w celu 
uzgodnienia nowego terminu dostawy, jak również Klient zobowiązany 
jest ponieść koszty kolejnej dostawy. 

10. W przypadku Towarów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) (Towary 
dostarczane są do Salonu Homla), w którym zawarto umowę Sprzedaży 
zaliczkowej, Klient jest niezwłocznie informowany o możliwości odbioru 
Towarów. 

11. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy Sprzedaży zaliczkowej 
jest faktura zaliczkowa, która wydawana jest Klientowi. Faktura 
rozliczeniowa dostępna będzie do odbioru w Salonie Homla, w którym 
dokonano zawarcia umowy, po odebraniu przez Klienta Towaru.  

12. Towary zakupione na podstawie umowy Sprzedaży zaliczkowej podlegają 
zwrotom i wymianom z zastrzeżeniem, że: 

a. Towar może być zwrócony, zgodnie z warunkami określonymi 
w treści Regulaminu zwrotu towarów nabytych w salonach 
stacjonarnych marki HOMLA; 

b. Zwrot Towaru następuje do Salonu Homla, w którym Towar 
został nabyty, 

c. koszty zwrotu Towaru do Salonu Homla, w którym Towar 
został nabyty ponosi Klient. 

d. Do zwrotu Towaru nabytego w ramach Sprzedaży zaliczkowej 
(w tym w zakresie zwrotu uiszczonej ceny Towaru) 
zastosowanie mają w sposób odpowiedni postanowienia 
Regulaminu zwrotu towarów nabytych w salonach 
stacjonarnych marki HOMLA. 

 
§3 

1. Wszelkie reklamacje związane ze Sprzedażą zaliczkową na podstawie 
Regulaminu, mogą być kierowane na adres: 
a. poczty elektronicznej: reklamacjesalony@homla.com.pl lub  
b. złożone osobiście w salonie Homla, w którym dokonano Sprzedaży 
zaliczkowej.  

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną rozpoznane 
niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania 
przez Sprzedawcę. 

 
§ 4 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 
Sprzedawca udostępni zmieniony regulamin zarówno w Salonach Homla, 
jak i umieści go na stronie internetowej www.homla.com.pl.  

2. Zmieniony Regulamin nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia 
wejścia w życie zmienionego Regulaminu.  

3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
zmienionej treści Regulaminu w Salonach Homla oraz na stronie 
internetowej.  

 
§ 5 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku Sprzedaży 
zaliczkowej i postępowania reklamacyjnego jest Homla sp. z o.o. z 
siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce; adres do 
korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane: 
a. w celu realizacji umowy sprzedaży zaliczkowej Towaru na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie umowy), 
b. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora). 
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia umowy 
i dokonania dostawy Towaru albo rozpatrzenia reklamacji. 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy dotyczące ochrony tych danych, Klientowi przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji 
w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym 
administratora w prowadzeniu salonów sprzedaży, dostawcom usług 
hostingowych jak również podmiotom odpowiedzialnym za realizację 
dostawy Towarów pod adres wskazany przez Klienta. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania 
dokumentacji finansowo - księgowej zgodnie z przepisami prawa. 
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnia tych 
roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony 
interes administratora). 

9. Regulamin jest dostępny w Salonach Homla oraz na stronie internetowej 
pod adresem www.homla.com.pl. 

10. Regulamin w zmienionej wersji wchodzi w życie w dniu 7 lipca 2020 r. 
 
 
Załącznik: wzór formularza Sprzedaży zaliczkowej. 
 



REGULAMIN SPRZEDAŻY ZALICZKOWEJ 
(dalej: „Regulamin”) 

 

FORMULARZ SPRZEDAŻY ZALICZKOWEJ 
  

data sprzedaży 
 

imię i nazwisko Klienta 
   

adres dostawy (ulica, 

miejscowość, 

kod pocztowy) 

 

 

NALEŻY WPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU DOSTAWY NA ADRES PODANY PRZEZ KLIENTA   

   

   

  

numer telefonu Klienta 
   

uwagi 

   

  

Zasady realizacji Sprzedaży zaliczkowej określone są w Regulaminie sprzedaży zaliczkowej, który dostępny jest 

w Salonie Homla, jak również na stronie internetowej https://homla.com.pl/. Oświadczam, że akceptuję te zasady. 

 

____________________________________ 

podpis Klienta 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku Sprzedaży zaliczkowej jest Homla sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Al. Solidarności 

36, 25-323 Kielce; adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży zaliczkowej Towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie 

umowy), w tym w szczególności w celu rozliczenia umowy jak również dostawy Towaru. 

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia umowy i dokonania dostawy Towaru.  

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony tych danych, Klientowi przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w prowadzeniu salonów sprzedaży, dostawocom usług 

hostingowych, jak również podmiotom odpowiedzialnym za realizację dostawy Towarów pod adres wskazany przez Klienta. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo - księgowej zgodnie z przepisami prawa. Ponadto 

dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnia tych 

roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).  


