
Lublin, 04.02.2021 r. 

NIBYLAND Rafał Mostowiec 

ul. Gospodarcza 27 20-211 Lublin 

NIP 946-249-43-95, 

REGON 365819579 

 

REGULAMIN USŁUGI  

CZYSZCZENIA TAPICERKI 

W WÓZKACH DZIECIĘCYCH i FOTELIKACH SAMOCHODOWYCH 

 

1. Zlecenie na czyszczenie tapicerki przyjmowane są osobiście w siedzibie firmy 

NIBYLAND przy ul. Gospodarczej 27 w Lublinie. 

2. Przyjmując wózek / fotelik do prania sporządzane jest zlecenie przyjęcia. Przy 

oddaniu sprzętu do czyszczenia Klient zobowiązany jest poinformować 

obsługę o wszelkich nietypowych wadach oraz zabrudzeniach. Taka 

informacja zostanie opisana w zleceniu przyjęcia sprzętu. 

3. Usługa czyszczenia obejmuje: odkurzenie, dezynfekcję, zdjęcie tapicerki, 

czyszczenie tapicerki, suszenie, ponowne założenie tapicerki, regulację pasów 

w foteliku samochodowym. Czyszczenie stelaża i kół w wózku jest osługą 

serwisową i jest ona dodatkowo płatna. 

4. Opłata za usługę pobierana jest przy zwrocie przedmiotu zlecenia. Opłata za 

czyszczenie pobierana jest według cennika dostępnego w sklepie i na stronie 

www.nibyland.eu Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek. Na 

życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. 

5. Termin realizacji usługi wynosi do 7 dni roboczych. Dni robocze nie obejmują 

sobót, niedziel oraz dni świątecznych. 

6. Firma NIBYLAND zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wykonania usługi 

po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta, w przypadku, gdy z przyczyn 

niezależnych wykonanie usługi w całości jest niemożliwe. 

7. Wszystkie środki piorące i czyszczące są hypoalergiczne, dobierane są w taki 

sposób, aby były bezpieczne i przystosowane do rodzaju materiału wózka lub 

fotelika.  

http://www.nibyland.eu/


8. Firma NIBYLAND może odmówić wykonania usługi czyszczenia elementów 

wykonanych z ekoskóry lub materiałów skóropodobnych, które mogłyby ulec 

zniszczeniu przy zastosowaniu dezynfekcji parą wodną. 

9. Firma NIBYLAND nie odpowiada za wady ukryte produktu (np. wady 

konstrukcyjne).  NIBYLAND nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe 

na skutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej 

jakości materiałów, w tym za odklejenie tkaniny od warstwy usztywniającej, 

załamania usztywnienia, ubytków barwnika, połysku, zmianę elastyczności 

wyrobów, powstania przebarwień oraz szkód powstałych wkutek błędnej 

informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia 

tapicerki. 

10. Usługa nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności rdzy, 

farb, atramentu, plam po kawie, herbacie oraz innych silnych barwników (np. 

pleśni lub moczu). 

11. Firma NIBYLAND ma prawo odmówić wykonania usługi, np. w przypadku, gdy 

wózek jest zdewastowany lub jest w stanie nie nadającym się do czyszczenia. 

Pracownik ma prawo odmówić przyjęcia wózka/fotelika do prania, jeśli 

widoczne są ślady wymiocin lub fekaliów. 

12.  Firma NIBYLAND nie ponosi odpowiedzialności za złe przechowywanie 

wózka przez Klienta po usłudze prania (np.przechowywanie wózka w worku 

foliowym, który powoduje brak cyrkulacji powietrza). 

13.  Reklamacje przyjmowane są do 24 godzin od dostarczenia przedmiotu 

zlecenia do Klienta  

a) drogą e-mail lub  

b) osobiście w sklepie stacjonarnym NIBYLAND w Lublinie.  

14.  Firmie przysługuje 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Do reklamowanego 

przedmiotu należy dołączyć paragon za wykonaną usługę oraz opis wady 

reklamowanej usługi. 

15.  Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za 

usługę. 

16.  Pokwitowanie zlecenia oznacza akceptację w całości niniejszego regulaminu. 

17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2021 r.  

www.nibyland.eu 


