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REGULAMIN USŁUGI 

„Odbiór w sklepie”   

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi pod 

nazwą „Odbiór w sklepie”  zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez Jula Poland Sp. z o.o., 

zwaną dalej „Sprzedawcą”.   

1.2 Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki świadczenia Usługi.  

2. Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

2.1 Sprzedawca – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49,   

KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie, NIP 524-271-85-25. 

2.2 Sklep (sklepy) – sklepy stacjonarne JULA znajdujące się na terenie Polski oraz sklep 
internetowy umożliwiający składanie zamówień dostępny pod adresem: www.jula.pl 
prowadzony przez Sprzedawcę. 
 

2.3 Usługa – jedna z metod dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym 

www.jula.pl. polegająca na tym, że klient dokonuje zakupu produktów znajdujących się we 

wskazanym sklepie stacjonarnym, a następnie – po otrzymaniu potwierdzenia – udaje się do 

wskazanego sklepu stacjonarnego po ich odbiór.  

2.4 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady świadczenia Usługi.  

2.5 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu artykułów w sklepie Jula. 

 

3. Warunki świadczenia Usługi 

3.1 Usługa umożliwia złożenie zamówienia w sklepie internetowym Jula i wybór metody 
dostawy „Odbiór w sklepie” na produkty, których zapas znajduje się wybranym sklepie 
stacjonarnym Jula. 
 
3.2 Zamówienie internetowe z wybraną metodą dostawy „Odbiór w sklepie” będzie 
przygotowane do odbioru w wybranym sklepie stacjonarnym w ciągu minimum 5 godzin 
roboczych wybranego sklepu stacjonarnego. 

 

http://www.jula.pl/
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3.3 W przypadku rozbieżności między zapasem systemowym produktów zamówionych w 
złożonym zamówieniu, a zapasem fizycznym w wybranym sklepie, zamówienie zostanie 
skompletowane w magazynie centralnym Jula w Szwecji i dostarczone do wybranego sklepu 
stacjonarnego w ciągu 3-5 dni roboczych.  
 
3.4 W przypadku zamówień hurtowych lub kilku zamówień złożonych przez 1 klienta w tym 
samym czasie, Jula Poland zastrzega sobie prawo skompletowania zamówienia/zamówień w 
magazynie centralnym Jula w Szwecji i dostarczenia ich do wybranego sklepu stacjonarnego 
w ciągu 3-5 dni roboczych. 
 
3.5 W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być przygotowane do odbioru w 
wybranym sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta w wiadomości wysłanej na 
adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Klient będzie miał prawo wówczas 
anulować zamówienie. Opłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi zgodnie z warunkami 
Regulaminu Sklepu Internetowego. 
 
3.6 Gdy zamówienie będzie skompletowane i gotowe do odbioru, Sprzedawca wyśle do 
Klienta SMS oraz e-mail z kodem umożliwiającym odbiór zamówienia. 
 

 

4. Reklamacje Usługi 
 

4.1 Reklamacje, dotyczące sposobu świadczenia Usługi, Klient powinien zgłaszać na piśmie nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

4.2 Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 

internetowej www.jula.pl. 

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania przez Sprzedawcę.  

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.jula.pl. 

5.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą świadczenia Usługi, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

5.3 Wybierając Usługę podczas składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z 

treścią Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego 

postanowień. 

5.4 Sklepy Jula nie prowadzą sprzedaży hurtowej. 

http://www.jula.pl/

