Zasady postępowania przy PROJEKTOWANIU GRATIS
1. Klient decydując się na Projekt gratis i wiążące się z tym zakupy na minimum
2 000,00 zł brutto, zobowiązuje się do wpłaty zadatku 500,00 zł w dniu przekazania
pełnych wymiarów, które umożliwią rozpoczęcie projektowania. Projektant nie
odpowiada za przynoszone przez klienta wymiary.
Jeśli klient jest zainteresowany zaprojektowaniem więcej niż jednej łazienki
zobowiązany jest do zostawienia zadatku w kwocie 500,00 zł od każdej łazienki,
a kwota zakupów wzrasta z każdą kolejną łazienką. Przykład:
-jedna łazienka – 500,00 zł zadatku – 2 000,00 zł brutto zakupy
-dwie łazienki – 1 000,00 zł zadatku – 3 000,00 zł brutto zakupy
-trzy łazienki – 1 500,00 zł zadatku – 5 000,00 zł brutto zakupy
-cztery łazienki – 2 000,00 zł zadatku – 7 000,00 zł brutto zakupy
2. Projektant zobowiązuje się do wykonania aranżacji wnętrza w terminie nie dłuższym niż
ustalony przez obie strony.
3. Aranżacja gratisowa obejmuje zaprojektowanie łazienki z wybranej przez klienta kolekcji
płytek. W obrębie tej kolekcji dopuszczane są zmiany, które nie zmieniają całkowicie
projektu, ale dają osiągnąć obustronny kompromis i zadowolenie klienta.
4. Projektant po zaakceptowaniu przez klienta projektu, zobowiązuje się do podania ilości
płytek. Za obliczenia ilościowe Klient bierze współodpowiedzialność tzn. że obliczone
z projektu ilości są orientacyjne i bezwzględnie wymagają weryfikacji dokonanej przez
wykonawcę – glazurnika. W przypadku jakichkolwiek późniejszych zmian
w projekcie, Projektant oraz pracownicy salonu nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Projektant po zakończeniu prac nad projektem przekazuje klientowi wydruki lub pliki JPG
w postaci elektronicznej, zaaranżowanego pomieszczenia oraz rysunki techniczne dla
wykonawcy.
6. W dniu dokonywania zakupów zadatek, który został pobrany na poczet usługi projektowej
zostaje skorygowany, a kwota wpłaconego zadatku odjęta od wartości zakupów, o czym
mowa w pkt. 1.
7. W przypadku kiedy zakupy nie przekroczą zakładanego minimum lub klient z jakiś
powodów rezygnuje z zakupów w salonie, usługa projektowa gratis jest traktowana, jak
usługa płatna i Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną usługę.
8. Wpłacony zadatek Klient może rozliczyć do pół roku od daty jego wpłacenia,
w późniejszym czasie zadatek zostaje rozliczony.

