
REGULAMIN USŁUGI CONCIERGE 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

§ 1 Definicje 

        Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następującym sposób: 

1. Centrum – jako Centrum Handlowo – Rozrywkowe Manufaktura w Łodzi. 

2. Usługa – jako jednorazowa i odpłatna usługa polegająca na zebraniu w dniu zakupienia Usługi 

Zakupów Klienta z poszczególnych Sklepów, wraz z ich przechowaniem w Punkcie odbioru 

zakupów i wydaniem na postawie podania numeru Klienta i zebranych w Paszporcie paragonów, 

dostępna na terenie Centrum od poniedziałku do czwartku w godz.14.00-21.00 oraz piątek w 

godz. 12.00 – 21.00, sobotę w godz. 12.00-21.00 i w niedzielę w godz. od 12.00 -  20.00. 

3. Klient – jako klient Centrum spełniający ogólne warunki wskazane w §  2 ust. 1 Regulaminu. 

4. Operator Usługi -  jako podmiot świadczący Usługę na terenie Centrum. 

5. Punkt odbioru Zakupów – jako oznakowany punkt odbioru Zakupów objętych Usługą pod 

nazwą CONCIERGRE PIONT, prowadzony przez Operatora, usytuowany na parterze galerii 

handlowej Centrum przy szatni Centrum. 

6. Zakupy -  jako towary zakupione przez Klienta w Sklepach objętych Usługą, z wyłączeniem 

towarów, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8  Regulaminu.  

7. Sklepy – jako wybrane sklepy na terenie Centrum objęte Usługą wymienione w Załączniku nr 1 

do Regulaminu. Lista Sklepów może ulec zmianie z wyłączeniem dnia, w którym Usługa została 

wykupiona.  

8. Paszport – jako teczka z unikalnym numerem Klienta do zbierania paragonów za Zakupy z 

poszczególnych Sklepów, wydany przez Operatora Usługi przy zakupie Usługi w Punkcie odbioru 

zakupów. 

 

§ 2  Ogólne warunki korzystania z Usług 

 

1. W celu skorzystania z Usługi należy:  

 zgłosić się do Punktu odbioru Zakupów; 

 wypełnić kartę zgłoszeniową (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) (Ważne! dane te zostaną 

zniszczone w momencie odebrania Zakupów przez Klienta); 

 pobrać Paszport wraz z numerem Klienta;   

 otrzymać listę Sklepów;   

 zapłacić za Usługę; 

 przed lub po dokonaniu  Zakupów (jednak nie później niż przed zapłatą za zakupy w kasie 

sklepu) w wybranym przez siebie Sklepie poinformować pracownika Sklepu o korzystaniu z 

Usługi. 

2. Usługa ma charakter jednorazowy, jednodniowy i może zostać zrealizowana w dowolnym 

dniu ale nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym Usługa została wykupiona.  

3. Usługa jest odpłatna. Opłata za Usługę wynosi 19,90 PLN i dotyczy 10 szt. toreb Klienta. 

4. Klient może zwiększyć ilość toreb z Zakupami objętych Usługą o kolejnych 5 szt. wówczas 

do kwoty podstawowej za Usługę doliczona będzie kwota 5 zł za wszystkie dodatkowe torby 

z Zakupami, płatna przy odbiorze Zakupów w ramach Usługi.  

5. Maksymalna ilość toreb (zgodnie z kryterium wskazanym w ustępie 11) z Zakupami w ramach 

Usługi wraz z dodatkową opłatą nie może przekraczać 15. Pozostawienie przez Klienta 

każdej torby powyżej 15 w ramach Usługi, powoduje, iż takie torby nie będą  odbierane przez 

Operatora za co odpowiedzialność ponosi Klient. W takim wypadku Operator nie jest 

zobowiązany do wykonania Usługi w stosunku do Zakupów znajdujących się w ww. torbach. 



6. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Zakupów w dniu, realizacji wykupionej Usługi. 

Klient może dokonać odbioru Zakupów po spełnieniu warunków, o których mowa §  2 ust. 

1 Regulaminu  oraz po uiszczeniu wszystkich ewentualnych dodatkowych opłat związanych 

z wykonaniem Usługi, o których mowa w §  2 ust. 5 lub  8 Regulaminu. 

7. W razie nie odebrania Zakupów w dniu realizacji wykupionej Usługi za przechowanie 

Zakupów w Punkcie odbioru Zakupów, zostanie  doliczana dodatkowa opłata w wysokości 

10 zł za każdy kolejny dzień przechowania. Przechowanie trwa jednak nie dłużej niż przez 30 

kolejnych dni. 

8. Zakupy, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od dnia wykupienia Usługi zostaną 

uznane za rzeczy znalezione w rozumieniu Ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 

2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz.397), a ich zwrot zostanie poddany procedurom wskazanym w 

powyższej Ustawie.  

9. Usługa dostępna jest w odniesieniu do Zakupów nie będących:  

 artykułami spożywczymi, 

 artykułami płynnymi, napojami, 

 artykułami łatwo psującymi się, 

 kwiatami, 

 biżuterią powyżej kwoty 1500 zł brutto, 

 artykułami elektronicznymi (np. komputery) powyżej 1500 zł brutto, 

 artykuły delikatne i łamliwe, 

 leki i wyroby medyczne. 

10. Usługa dostępna jest dla Zakupów zapakowanych w torbę, której wielkość nie przekracza 

wymiarów maksymalnych 60 cm długości i 50 cm szerokości i/lub ciężar nie jest większy niż 

5 kilogramów. Zakupy nie spełniające kryteriów wskazanych w ust. 6, 9 i 10 nie będą  

odbierane przez Operatora, za co odpowiedzialność ponosi Klient. W takim wypadku 

Operator nie jest zobowiązany do objęcia Usługą w takich Zakupów.  

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub wady Zakupów nie spowodowane 

jego działaniami. 

12. Klient zobowiązuje się poinformować Operatora minimum 30 minut przed zakończeniem 

wizyty w centrum o odbiorze zakupów w punkcie Concierge. 

13. Zobowiązania z tytułu Usługi po stronie Operatora wygasają wraz z wydaniem Zakupów 

Klientowi i podpisane przez Klienta powiedzenia ich odbioru.   

14. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 


