
Opłaty i płatności  

I. Postanowienia ogólne  

1. Szafa.pl sp. z o.o. pobiera następujące opłaty w ramach świadczonych usług:  
a) Prowizja od sprzedaży (w ograniczonym zakresie)  
b) Opłata za opcje dodatkowe.  
c) Opłata za wypłacanie środków z salda 
 

2. Prowizja od sprzedaży:  
a) Prowizja od sprzedaży obowiązuje tylko na finalizacje transakcji zrealizowanych w okresie 

od 13.02.2013r. do 30.11.2014r. na oferty, z wyłączeniem przedmiotów, które nie 
podlegały prowizji (np. zostały dodane w ramach akcji promocyjnej).  

b) Prowizja od sprzedaży stanowi wynagrodzenie Szafa.pl należne od Sprzedającego za 
zrealizowaną za pośrednictwem serwisu Szafa.pl sprzedaż towaru.  

c) Prowizją od sprzedaży obciążony jest Sprzedający. Prowizja naliczana jest w momencie 
zawiązania Transakcji, jednoznacznym z zakupem Towaru przez Kupującego.  

d) Wysokość prowizji pobieranej przez Szafa.pl dla transakcji, o których mowa w pkt. a, 
wynosi 10% i naliczana jest od ceny brutto Towaru i zaokrąglona do pełnych groszy. 
Prowizją nie jest objęta wysokość kosztu wysyłki Towaru. e) Począwszy od dn. 
01.12.2014r. prowizja od sprzedaży nowych Ofert na Szafa.pl została zniesiona. Szafa.pl 
nie pobiera żadnych opłat z tytułu pośrednictwa w sprzedaży.  

 
3. Opłaty za opcje dodatkowe:  

a) Opcje dodatkowe to Usługi promowania Ofert dodanych przez Użytkownika, 
promowania profilu Użytkownika, a także czasowego wyłączenia reklam w serwisie.  

b) Wyboru opcji dodatkowych Użytkownik może dokonać w ustawieniach Konta 
Użytkownika, na stronie dedykowanej danej opcji dodatkowej, jak również przy 
dodawaniu Oferty w serwisie.  

c) Okres trwania wybranej opcji liczony jest od momentu aktywowania Usługi, 
równoznacznego z obciążeniem salda Konta Użytkownika kwotą odpowiadającą opłacie 
wybranej opcji.  

d) W przypadku promowania ofert usługa może zostać uznana za zrealizowaną w momencie 
zawarcia transakcji dotyczącej tej konkretnej promowanej oferty. 

e) W przypadku promowania ofert niezgodnych z Regulaminem Serwisu i usunięcia takich 
ofert przez Moderację, opłaty dokonane na poczet ich promowania nie będą zwracane. 

 
4. Opłaty za wypłacanie środków z salda: 

a) Minimalna kwota wypłaty to 1 zł. Wypłaty mniejszych kwot nie są realizowane. 
b) Aby przelew został zrealizowany, użytkownik musi posiadać na swoim saldzie środki w 

kwocie min. 2 zł, które może przeznaczyć na zakupy (w tym 1 zł – opłata za przelew).  
c) Do wypłaty kwot poniżej 50 zł doliczana jest opłata w wysokości 1 zł. Oznacza to, że 

kwota jaka zostanie zaksięgowana na koncie bankowym, na które zostanie zlecona 
wypłata będzie pomniejszona o 1 zł. 

d) Kwoty powyżej 50 zł realizowane są bezpłatnie. 
 

5. Cennik opłat opcji dodatkowych:  
a) Promowanie profilu:  
- na okres 1 dnia: 2 zł brutto;  
- na okres 1 tygodnia: 5 zł brutto;  



- na okres 1 miesiąca: 10 zł brutto;  
 

b) Wyróżnienie Oferty:  
- na okres 1 dnia: 1 zł brutto;  
- na okres 1 tygodnia: 3 zł brutto;  
- na okres 1 miesiąca: 9 zł brutto;  

 
c) Promowanie Oferty na półce w kategorii:  
- na okres 1 dnia: 2 zł brutto;  
- na okres 1 tygodnia: 5 zł brutto;  
- na okres 1 miesiąca: 15 zł brutto;  

 
d) Wyłączenie reklam:  
- na okres 1 miesiąca: 5 zł brutto;  
- na okres 3 miesięcy: 15 zł brutto;  
- na okres 6 miesięcy: 25 zł brutto;  
- na okres 1 roku: 50 zł brutto;  

II. Rozliczanie należności  

1. Dla każdego Konta Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie w ramach 
przypisanego indywidualnie salda Konta Użytkownika.  

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku/konta Szafa.pl lub zasilenia salda Konta 
Użytkownika.  

3. Przekazywane przez Użytkownika środki pieniężne dopisywane są do salda Konta 
Użytkownika. Środki te wykorzystywane są wyłącznie na cele wskazane przez Użytkownika, w 
tym do zabezpieczenia należności z tytułu prowizji, opłat lub innego rodzaju należności 
określonych w niniejszym dokumencie.  

4. Użytkownik upoważnia Szafa.pl, bez składania odrębnych oświadczeń, do zaliczenia środków 
wskazanych w pkt 3 powyżej, na poczet należnych Usługodawcy - prowizji, opłat lub innego 
rodzaju należności określonych w niniejszym dokumencie.  

5. W przypadku gdy wysokość środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3 powyżej, 
przewyższa wysokość kwot należnych z tytułu prowizji, opłat lub innego rodzaju należności 
określonych w niniejszym dokumencie, środki te zostaną zapisane na saldzie Konta 
Użytkownika na poczet zabezpieczenia należności z tytułu innej wskazanej przez Użytkownika 
Usługi świadczonej przez Szafa.pl.  

6. W przypadku gdy środki pieniężne, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie pokrywają kwot z 
tytułu należnych prowizji, opłat lub innego rodzaju należności określonych w niniejszym 
dokumencie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty.  

7. Szafa.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji 
ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.  

8. Każdy Użytkownik po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownika ma prawo wglądu do 
aktualnego stanu swojego salda, wraz z historią operacji dokonywanych na saldzie. W tym do 
naliczeń należności związanych z prowizjami i wybranymi przez Użytkownika opcjami 
dodatkowymi. 

9. Użytkownik jest zobowiązany po zakończeniu okresu rozliczeniowego do 14 dnia następnego 
miesiąca uregulować należności z tytułu prowizji i promocji na rzecz Szafa.pl.  

10. Opłaty z tytułu prowizji i promocji w serwisie Szafa.pl Użytkownik uiszcza za pośrednictwem 
systemu płatności online na Szafa.pl lub (w przypadku aktywnej funkcji) przez zasilenie salda 
przez SMS.  



11. Wpłaty zaliczone na poczet aktywacji danej usługi nie są zwracane po rozpoczęciu realizacji 
tej usługi. Wyjątek stanowią reklamacje związane np. z niewłaściwym wykonaniem usługi.  

12. Reklamacje dot. realizacji usług lub płatności należy zgłaszać przez odpowiedni formularz 
kontaktowy dostępny w dziale Pomocy Szafa.pl.  

13. Środki pochodzące z zasilenia konta Użytkownika przez Szafa.pl w dniu wprowadzenia opłat 
prowizyjnych, tj. 13.02.2013 r. (w wysokości 10 zł) nie podlegają wypłacie i mogą zostać 
przeznaczone tylko na poczet opłat związanych z prowizją oraz opcjami dodatkowymi.  

14. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w 
pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona 
zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane 
teleadresowe. Szafa.pl zastrzega możliwość obciążenia Użytkownika ew. kosztem realizacji 
zwrotu nadpłaty, ustalonego na podstawie realnego kosztu realizacji wybranego transferu 
środków pieniężnych. Koszt może wówczas zostać odliczony od kwoty wypłaty, o czym 
Użytkownika zostanie wcześniej poinformowany. Wypłacie nie podlegają wpłaty dokonane 
przez SMS oraz zasilenia salda dokonane przez Administrację lub w ramach konkursu lub akcji 
specjalnej (chyba że odrębny regulamin danej akcji lub konkursu stanowi inaczej).  

15. W przypadkach uznanych za uzasadnione, prowizja może być zwrócona na konto 
Sprzedającego. W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien zgłosić Spór do 
transakcji. O rozstrzygnięciu wniosku i zwrocie prowizji decyduje Administracja serwisu 
Szafa.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. Prowizja jest zwracana 
wyłącznie dla transakcji, dla których prowizja została uprzednio naliczona i pobrana z salda 
Sprzedającego. Prowizja jest zwracana automatycznie po rozstrzygnięciu przypadku przez 
Administratora Szafa.pl.  

16. Niedozwolone jest wykorzystywanie salda do celów innych niż działania w serwisie Szafa.pl. 
Niedozwolone są wpłaty środków mające na celu działanie sprzeczne z Regulaminem serwisu 
oraz działanie na szkodę Serwisu Szafa.pl.  

17. W przypadku braku wpłat w wymaganych terminach lub wykazanie działań o których mowa 
w pkt. 14, Konto Użytkownika może zostać częściowo lub całkowicie zablokowane. 
Warunkiem odblokowania konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności.  

18. Szafa.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia do firmy windykacyjnej. 
Kosztami postępowania windykacyjnego zostanie obciążony Użytkownik, którego zadłużenie 
dotyczy.  

III. Postanowienia końcowe  

1. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są cenami brutto (z VAT). W przypadku 
prowizji, gdy opłata ustalana jest procentowo od danej kwoty, również obowiązuje kwota 
brutto (z VAT). Kwoty zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.  

2. Szafa.pl zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te nastąpią w 
trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu. 

 


