
 
 

 

Regulamin wnoszenia, rozpakowywania i ewentualnego montażu mebli.         
                                                                                                                      aktualizacja 10.09.2022 

 

Wnoszenie mebli jest osobną, płatną usługą do której musimy się wcześniej przygotować,  

m.in. zapewnić drugą lub więcej osób z naszej strony, które pomogą kierowcy wnieść  

większy mebel. Usługę tą prosimy uzgadniać już podczas składania zamówienia.  

 

    Wnoszenie mebli może nie być możliwe w niektórych miejscowościach, zwłaszcza gdy     

    mebel będzie dużych rozmiarów, a kierowca nie będzie miał pomocnika. Z tego powodu   

    wnoszenie mebli wymaga w każdym przypadku wcześniejszego potwierdzenia z  

naszej strony. 

 

Cena za wnoszenie zależy od gabarytów mebla, oraz od skali trudności przy ich wnoszeniu, 

(wąskie schody, wnoszenie na piętra, brak windy lub możliwości jej użycia).  

 

Samodzielne wniesienie niewielkiego mebla przez kierowcę, (krzesło, szafka nocna) lub jego 

pomoc przy wniesieniu średniej wielkości mebla (komoda, konsola) kosztuje 70 zł. 

 

Wnoszenie dużego mebla, wymagającego obecności 2 transportowców kosztuje od 170 do 

300 zł. Koszt wnoszenia kilku mebli nie przekracza na ogół 390 zł. Ceny te mogą zostać 

powiększone w przypadku trudnych warunków wykonania zlecenia.  

 

Przy zamówieniu internetowym w koszyku, w polu "Uwagi do zamówienia" prosimy o 

napisanie, że jesteście Państwo zainteresowani wnoszeniem, rozpakowywaniem, montażem 

lub ustawianiem mebli. Skontaktujemy się e-mailowo, lub telefonicznie potwierdzając 

możliwość wykonania tych usług oraz wycenimy ich koszt. 

 

Rozpakowywanie mebli, ich ustawianie oraz usuwanie opakowań można zlecić    

podczas składania zamówienia.  Kosztuje to zazwyczaj od 40 zł za pojednczy mebel, do 

około 100 zł za kilka dużych mebli.  

 

Tylko kilka mebli w naszej kolekcji wymaga bardzo prostego do wykonania montażu, 

takiego jak przykręcenia nóg do stołu, montaż łóżka lub ustawienie górnej części kredensu 

na dolnej. Ewentualny montaż mebli nie wchodzi w zakres usług Firmy Transportowej.  

 

Wszystkie usługi na które się Państwo zdecydujecie, płatne będą w gotówce, na miejscu, 

bezpośrednio po wykonaniu usługi, na rzecz Firmy Transportowej  

i do rąk  kierowcy będącego przedstawicielem Firmy Transportowej. 

 

Podane ceny wnoszenia i rozpakowywania są cenami netto. Paragon lub na życzenie     

    fakturę  wystawi Firma Transportowa, która jest aktywnym płatnikiem Vat. 

                    

 

Z poważaniem, Boutique Pierrot  


