
Warunki promocji

„Paczkomaty Inpost” 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest Metal Market Europe sp. z o.o z siedzibą w Warszawie kod 

pocztowy 00-480 przy ulicy Wiejskiej 11 lokal 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443179, dla której akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych 

oraz numer NIP 7831696976 i REGON 302346549 prowadząca sklep internetowy 

metalelokacyjne.pl 

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. Metal Market Europe sp. z o.o oferuje w sklepie 

internetowym www.metalelokacyjne.pl darmową wysyłkę, która jest realizowana wyłącznie 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator promocji zastrzega możliwość zakończenia 

promocji w dowolnym momencie, nie będzie obejmowało to zamówień będących w toku 

realizacji a złożonych przed zakończeniem promocji. 

3. Promocja obliguje Organizatora do pokrycia kosztów transportu zamówionych produktów. 

4. Przesyłki są objęte indywidualnym ubezpieczeniem.  Klient w momencie odbioru przesyłki

ze skrytki w Paczkomacie zobowiązany jest do zweryfikowania jej stanu. W przypadku jej 

zewnętrznego uszkodzenia oraz podejrzenia naruszenia zawartości Klient zgodnie z par. 13 

pkt 5  Regulaminu świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 

zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w aplikacji mobilnej Operatora lub w stosownym 

panelu reklamacyjnym na ekranie danego Paczkomatu. Brak złożenia reklamacji przez 

Klienta powoduje brak możliwości złożenia reklamacji przez nadawcę, co wiąże się z 

natychmiastowym odrzuceniem roszczeń wnoszonych przez Klienta. 

5. Oferta promocyjna skierowana jest do klientów sklepu internetowego 

www.metalelokacyjne.pl obsługiwanego przez Metal Market Europe sp. z o.o 

§2. Warunki oferty „InPost Paczkomaty ” 



1. Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy podczas składania zamówienia w sklepie 

internetowym www.metalelokacyjne.pl wybiorą sposób dostawy „InPost Paczkomaty ”. 

2. Możliwość skorzystania z promocji obejmuje jedynie zamówienia ze statusem opłacone. 

3. Oferta promocyjna „InPost Paczkomaty”  łączy się z innymi promocjami. 

4. W celu skorzystania z promocji Klient zobowiązany jest do podania pełnego i poprawnego 

adresu dostawy, numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego w polskiej sieci 

komórkowej adresu e-mail oraz kodu paczkomatu. Kod Paczkomatu i punkt odbioru nie mogą

być zmienione przez zamawiającego po złożeniu zamówienia. W przypadku nieodebrania 

przez Klienta przesyłki z punktu odbioru paczka zostanie zwrócona do Organizatora 

Promocji. Klient zobowiązany jest uiścić koszt jaki wygenerował powrót paczki do magazynu

to jest 10,00 złotych oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem zawartym na stronie 

sklepu internetowego w zakładce informacyjnej ‘Sposoby dostaw’. Nie ma możliwości 

ponownego skorzystania z darmowej wysyłki w przypadku gdy przesyłka zostanie zwrócona. 

Klient może zostać zwolniony z ponownej opłaty za przesyłkę jeśli samodzielnie odbierze 

zamówienie w placówce przy ul. Wiejskiej 11/1, 00-480 w Warszawie, w godzinach pracy 

biura, a opłata za zwrot niedobranej przesyłki zostanie uregulowana, opcja ta jest możliwa po 

wcześniejszym kontakcie mailowym. Paczki są dostarczane od poniedziałku do piątku , w 

przypadku dużej ilości zamówień u kurier Inpost, paczki mogą zostać doręczone również w 

weekendy. 

5. Realizacja przesyłki „InPost Paczkomaty” jest wykonywana według standardowych usług 

InPost. W zakresie Usługi Standardowej:

• kurier nie kontaktuje się z adresatem przed dostarczeniem przesyłki do paczkomatu;

• nie ma możliwości wyboru godziny bądź przedziału godzinowego dostawy;

• nie ma możliwości wyboru dnia dostawy;

• nie ma możliwości dodania dodatkowych zastrzeżeń dotyczących sposobu dostawy.



6. Promocja „InPost Paczkomaty ” realizowana jest dla przesyłek o parametrach:

Wymiary opakowania:

• maksymalnie: 41 × 38 × 64 cm

• masa przesyłki do 24 000 g z opakowaniem włącznie. 

Jeśli przesyłka stanowi paczkę gabarytową Organizator promocji może zmienić sposób 

dostawy na dowolnego przewoźnika, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres (dotyczy 

także łączenia zamówień). W takim przypadku przesyłka może być dodatkowo płatna według 

stawki podanej przez Metal Market Europe. W przypadku braku wyboru paczkomatu, lub gdy

dany punkt nie jest obecnie dostępny, Organizator Promocji może zmienić  punkt odbioru bez

informowania o tym Klienta, punkt odbioru lub paczkomat może zostać wybrany w 

promieniu 10 km od pierwotnego punktu wybranego przez Klienta. 

7. Sklep zastrzega sobie możliwość łączenia zamówień, które posiadają tego samego 

odbiorcę. Proces łączenia dotyczy również zamówień, których czas dostawy jest od siebie 

różny. Nie ma możliwości bezpłatnego rozdzielania zamówień po ich uprzednim połączeniu. 

Podzielenie zamówienia może się odbyć za opłatą 13,60 PLN i może zostać dostarczone do 

paczkomatu. Opłata ta jest związana z wysyłką nieszablonową zamówienia. W przypadku 

chęci uniknięcia łączenia zamówień prosimy o wybór odpłatnych form dostawy. 

8. Po zrealizowaniu zamówienia, Organizator udostępnia numer przesyłki oraz możliwość jej 

śledzenia na stronie przewoźnika. Funkcja sprawdzania statusu przesyłki jest aktualizowana 

przez system dostawcy, czyli firmę InPost. Jeśli funkcja nie działa od razu, należy użyć jej 

ponownie w późniejszym terminie.

9. Czas realizacji zamówienia może być inny niż podany na stronie ze względu na rodzaj 

wykupionej usługi transportowej. Płatne usługi posiadają pierwszeństwo w realizacji, 

natomiast czas realizacji zamówienia posiadającego usługę „InPost Paczkomaty” może zostać

wydłużony niezależnie od statusu zamawianego produktu nawet do kilku dni roboczych. 

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę w przypadku gdy Klient zdecyduje się 

na jej przekierowanie do innego punktu odbioru. W przypadku przepełnienia paczkomatu 



paczka zostanie dostarczona do pobliskiego paczkomatu lub punku odbioru oddalonego nie 

dalej niż 50 km od punktu docelowego. Paczka może, ale nie musi zostać dostarczona do 

punktu wskazanego przez kupującego jeśli trafi do punktu zastępczego. Jeśli paczka nie 

zostanie odebrana jest to traktowane jako brak odbioru paczki w terminie i może zostać 

zwrócona do nadawcy. Kupujący zostanie poinformowany o wygenerowanych kosztach, 

które zostały podane powyżej. 

§3. Reklamacja 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pisemnie na adres: 

Metal Market Europe sp. z o.o.

ul. Wiejska 11/1

00-480 Warszawa

(z dopiskiem: Promocja Inpost Paczkomaty ) w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

nieprawidłowości. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje 

zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

Każdorazowy brak doręczenia przesyłki prosimy zgłaszać drogą telefoniczną pod numerem 

+48 22 623 85 61 lub bądź mailową na adres biuro@metalelokacyjne.pl. Po zapoznaniu się ze

sprawą Biuro obsługi klienta poinformuje o dalszych działaniach. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, obowiązuje Regulamin 

sklepu internetowego www.metalelokacyjne.pl dostępny w tym miejscu.

https://www.metalelokacyjne.pl/Regulamin-clinks-zha-42.html

