TERMIKA
Grala, Wojciechowski Sp. J.
ul. Obozowa 48-52
62-800 Kalisz

ul. Ostrowska 195
63-700 Krotoszyn

REGULAMIN USŁUG PROJEKTOWANIA ŁAZIENKI W SALONIE
SPRZEDAŻY TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI SP. JAWNA Z
SIEDZIBĄ W KALISZU (zwaną dalej TERMIKA Kalisz).

§1.
Realizowane w salonie TERMIKA Kalisz wizualizacje wnętrz mają charakter poglądowy i są jedynie
materiałem pokazowym ułatwiającym Klientom dokonanie zakupu w naszej firmie wybranej kolekcji płytek,
armatury i ceramiki łazienkowej. Pomagają także w określeniu orientacyjnych ilości materiałów potrzebnych
do realizacji wybranego wariantu aranżacji.
§2.
Projekt łazienki obejmuje:
• Wizualizacje łazienki w trójwymiarowych rzutach.
• Rysunek poglądowy z uwzględnionym podstawowym wymiarowaniem
• Rzuty dwuwymiarowe ścian z oznaczeniem położenia płytek
§3.
Koszt wykonania projektu jednego pomieszczenia wynosi 400,00 PLN.
W przypadku gdy materiały użyte w projekcie zostaną nabyte w salonie TERMIKA Kalisz, w kwocie
przekraczającej 2.000,00 PLN, koszt projektu wyniesie 1,00 PLN.
Kwoty wymienione w niniejszym regulaminie są kwotami brutto i zawierają stawkę 23% VAT.
§4.
Należność za usługę płatna jest z góry, w formie przedpłaty przed rozpoczęciem projektu.
Finalizacja zamówienia zostanie udokumentowana fakturą VAT

§5.
Wykonanie wizualizacji odbywa się na podstawie dostarczonych przez Klienta wymiarów projektowanego
pomieszczenia co zostanie ujęte stosownej dokumentacji. Za ewentualne zmiany i nieścisłości w wymiarach
firma TERMIKA Kalisz nie ponosi odpowiedzialności.
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§6.
Wizualizacja obejmuje wykonanie koncepcji aranżacji pomieszczenia według wcześniejszych ustaleń lub
inspiracji Klienta. W ramach projektu klient ma możliwość zgłoszenia dwóch poprawek przedstawionej
koncepcji.

§7.
Termin wykonania usługi:
Pierwsza wersja wizualizacji prezentowana jest do siedmiu dni roboczych od daty spotkania, ustalenia
niezbędnych założeń projektowych oraz opłaty za usługę projektowania.
§8
Administratorem Państwa danych osobowych jest TERMIKA Grala, Wojciechowski spółka jawna, z
siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Obozowej 48-52, 62-800 Kalisz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000070044 nr NIP: 618-004-35-10,. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celach: złożenia zamówienia, wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą
zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa . Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wystawienia faktury.
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