REGULAMIN PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ŁAZIENEK
ART-FLIZ S.C. Janusz Fic, Mariusz Jandura
tel: 731 399 255
biuro@artfliz.com.pl
Warunki ogólne:
1. Projekt koncepcyjny wykonujemy wyłącznie z materiałów dostępnych w salonie Art-Fliz.
2. Wykonanie projektu to usługa bezpłatna. Warunkiem jego wykonania jest wpłata przez Klienta zadatku.
3. Zadatek wynosi:
-dla łazienek do 4m² powierzchni podłogi – 1500 PLN brutto
-dla łazienki 4-8m² – 2000 PLN brutto
-dla łazienek powyżej 8m² – 2500 PLN brutto
4. Na każdą łazienkę Klient wpłaca osobny zadatek.
5. Warunkiem zwrotu zadatku jest zakup płytek wraz z kompletnym wyposażeniem (ceramika, armatura, itp.),
brak zakupu kompletnego wyposażenia skutkuje nie rozliczeniem zadatku (zadatek przepada).
6. Zakupu/zamówienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania projektu.
7. W przypadku niezrealizowania zakupów w w/w terminie wpłacony zadatek stanowi zapłatę za projekt i nie
podlega zwrotowi.
Składowe projektu:
8. Inwentaryzacja (spotkanie u Klienta – pomiar oraz wstępne omówienie projektu)
9. Dojazd do Klienta w promieniu 20 km gratis, powyżej 20 km płatny 1,50 zł brutto/km (liczony w dwie strony od
siedziby firmy Art-Fliz, ul. Szaflarska 133, 34-400 Nowy Targ). Każde kolejne spotkanie na życzenie klienta- koszt
200 zł, płatne w dniu wizyty.
10. Spotkanie z Klientem w salonie Art-Fliz (wybór materiałów, omówienie koncepcji).
11. Wykonanie projektu koncepcyjno - funkcjonalnego (rzut + fotorealistyczne wizualizacje 3D), przewidywany czas
jego wykonania około tygodnia.
12. W trakcie wykonania projektu Klient ma możliwość naniesienia jednorazowych zmian.
13. Po zatwierdzeniu koncepcji Klient otrzymuje wizualizacje 3D, zwymiarowany rzut, widoki ścian z widoczną fugą
oraz zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.
14. Termin realizacji projektu jednej łazienki nie powinien przekraczać dwóch tygodni.
Uwagi końcowe:
15. 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 ewentualnych reklamacji.
16. Efekt ostateczny wykonanego pomieszczenia w dużej mierze zależy również od konsekwencji w jego realizacji,
fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od
projektu.
17. Klient zamawiając towar z projektu przyjmuje do wiadomości, że wszelkie ilości materiałów są ilościami
szacowanymi, które przed zamówieniem klient ma obowiązek zweryfikować. Przed położeniem płytek należy sprawdzić
rzeczywisty wymiar oraz odcień płytek.
18. Wszelkie wymiary podane Klientowi są wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia min. grubości kleju, grubości
płytki, krzywizny ścian).
19. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej ze stron.
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