
REGULAMIN PROMOCJI "Darmowa wizualizacja łazienki"

• Inwestor przekazuje aktualny, dokładny obmiar łazienki.
• Obmiar powinien zawierać: ogólny pomiar długości, wysokości, szerokości ścian,

wymiary  ewentualnych  wnęk  w  ścianach,  wymiary  okien  i  drzwi  (wysokość
parapetu, nadproża, wysokość i szerokość okna, odległość od lewego i prawego
narożnika ściany, wysokość i szerokość drzwi). Naniesienie odległości odpływów
kanalizacyjnych, wysokości ścianek kolankowych, kąt nachylenia dachu.

• Wykonanie  wizualizacji  jest  usługą  wliczoną  w  cenę  zakupionego  towaru
w naszym sklepie. Warunkiem jest dokonanie zakupu za min. 6 000,00 zł na
daną  łazienkę  oraz  wpłata  zaliczki.  Zaliczka  wynosi  600,00  zł  (na  każdą
łazienkę)  niezależnie  od  powierzchni.  Wpłata  zaliczki  następuje  przed
rozpoczęciem prac projektowych.

• Termin wykonania wizualizacji oraz terminy spotkań ustalane są indywidualnie
z Klientem.

• Klientowi przysługują 2 korekty Wizualizacji.
• W przypadku każdej dodatkowej Wizualizacji należy wpłacić każdorazowo kwotę

50 zł, która nie podlega zwrotowi.
• Zestawienie  ilości  płytek  wraz  z  ofertą  na  wyposażenie,  przekazywane  są

Klientowi po zakończeniu prac projektowych.
• Firma ,,Wnętrza’’  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ilości  zamówionych płytek.

Ostateczną decyzję podejmuję Klient w konsultacji z Wykonawcą.
• W przypadku,  gdy  płytki,  z  których  powstała  wizualizacja,  zostały  wycofane

z produkcji, oferujemy Klientowi jednorazową korektę wizualizacji.
• Wyboru  płytek  Klient  dokonuje  samodzielnie  lub  korzystając  z  pomocy

Sprzedawcy lub Projektanta, przed rozpoczęciem wizualizacji.
• Usługa  Wizualizacji  ma na  celu  pokazanie  ogólnej  koncepcji  ułożenia  płytek

w łazience.
• Projektant nie przekazuje Klientowi szczegółowych, zwymiarowanych rysunków

technicznych pomieszczenia.
• Projekt techniczny, to dodatkowy koszt 600,00 zł, który nie podlega zwrotowi.
• Wizualizacja  nie  uwzględnia  grubości  kleju,  grubości  płytek, krzywizny ścian.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zweryfikować w/w wartości.
• Dojazd Projektanta  na  miejsce  pomiarów to  koszt  100 zł  na terenie  miasta

Bełchatów. Poza granicami miasta dojazd jest wyceniany indywidualnie.
• Zakupu należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od wykonania wizualizacji.

W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie zaliczka
stanowi zapłatę za usługę Wizualizacji.
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