REGULAMIN PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ŁAZIENKI
GLAZURA TYSKA Firma Kasperczyk
ul. Katowicka 24, 43-100 Tychy
tel. 32 216-22-91
tel. 509-690-882

1. Klient decydując się na jeden projekt koncepcyjny gratis i wiążące się z tym zakupy w Salonie
Łazienek Firma Kasperczyk, ul. Katowicka 24, 43-100 Tychy na minimum 2700zł brutto, zobowiązuje
się do wpłaty zaliczki 500zł, która w dniu wystawienia faktury końcowej, zostaje skorygowana i
odjęta od wartości zakupów. Rodzaj zakupionego towaru musi wynikać z projektu.
2. Na każde pomieszczenie objęte projektem klient wpłaca osobną zaliczkę.
3. Przed przystąpieniem do wizualizacji Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów łazienki, a
także do wybrania konkretnego zestawienia płytek. Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające
z niedokładnych wymiarów pomieszczenia dostarczonych przez Klienta Salon Łazienek nie
odpowiada.
4. Projektant zobowiązuje się do wykonania aranżacji wnętrza w terminie nie dłuższym niż 10 dni
od daty wpłaty zaliczki. Termin może być zmieniony za obustronną zgodą, w innych przypadkach
obowiązuje 10 dniowy termin realizacji projektu.
5. Zakupu należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia współpracy. W przypadku
niezrealizowania zakupów w w/w terminie wpłacona zaliczka stanowi zapłatę za projekt.
6. Klient zamawiając projekt przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje 3D są jedynie
poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do
ewentualnej reklamacji.
7. Po zatwierdzeniu koncepcji Klient otrzymuje wizualizacje 3D oraz zestawienie materiałów
wykorzystanych w projekcie w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej. Wszelkie wymiary
podane Klientowi są wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia m.in grubości kleju, grubości
płytki, krzywizny ścian)
8. Projektant po zaakceptowaniu przez Klienta projektu zobowiązuje się do podania orientacyjnego
zestawienia materiałów wszystkich elementów wynikających z wyliczeń programu komputerowego.
Wszelkie ilości materiałów są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem Klient ma
obowiązek zweryfikować. Przed podłożeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty wymiar i odcień
płytek.
9. Efekt ostateczny wykonania pomieszczenia w dużej mierze zależy od konsekwencji w jego
realizacji, fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za odstępstwa od projektu.
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