www.zpbkaczmarek.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ARANŻACJI PROJEKTOWEJ 2D ORAZ 3D
Dane Dystrybutora

Dane Klienta
imię i nazwisko:

nazwa:

adres zamieszkania:

adres:

telefon:

telefon:

e-mail::

e-mail:

miejsce realizacji projektu:

NIP:
data przyjęcia zgłoszenia:

powierzchnia w m2:

PROJEKT 2D

PROJEKT 3D

(zadatek 600zł)

(zadatek 600zł +
opłata 900zł)

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ARANŻACJI PROJEKTOWEJ 2D ORAZ 3D
1. Projekt jest własnością firmy ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k. oraz integralną częścią zamówienia na kostkę brukową.
2. Koncepcje projektowe 2D wykonywane są wyłącznie w oparciu o wyroby ZPB Kaczmarek z systemu "Piękny Dom"(z wyłączeniem koloru szarego)
dla powierzchni powyżej 100 m2. Koncepcje projektowe 3D są wykonywane dla powierzchni powyżej 200m2.
3. Podstawą podjęcia prac projektowych jest wypełniony i przesłany do biura ZPB Kaczmarek formularz zamówienia projektu oraz zapłata
wynagrodzenia za usługę wykonania projektu 2D w wysokości 600 zł brutto, lub za usługę wykonania projektu 3D w wysokości 1500zł brutto.
4. Wpłat można dokonywać w punktach sprzedaży. Sieć punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.zpbkaczmarek.pl
5.Prace projektowe obejmują jedną wizytę projektanta na terenie budowy oraz wykonanie dwóch koncepcji układu kostki brukowej 2D
(rzut z góry w skali 1:100 wraz z wymiarowaniem i zestawieniem materiałów). W przypadku wyboru projektu 3D usługa obejmuje składniki projektu 2D i
dodatkowo trzy wybrane widoki, wybranej przez klienta koncepcji projektowej w postaci trójwymiarowej wizualizacji.
6. W ramach bezpłatnej usługi projektowej przewidziana jest możliwość wykonania tylko jednej korekty wybranej koncepcji projektowej, o
ograniczonym zakresie, w terminie 30 dni od daty otrzymania koncepcji projektowych. Dodatkowe korekty mogą być przygotowane odpłatnie.
Wysokość opłaty zależy od zakresu zmian i jest ustalana indywidualnie. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku ZPB Kaczmarek zostanie wystawiona
faktura VAT. Koncepcje 3D nie są objęte możliwością wykonania korekt.
7. Określone w koncepcji projektowej zestawienie ilościowe podawane jest w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania.
8. Szczegóły wykonania koncepcji projektowej oraz forma i termin jej przekazania Klientowi jest ustalana z Projektantem.
9. Termin wykonania koncepcji projektowych wynosi od 2 do 4 tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty.
10. Uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za usługę wykonania projektu 2D zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu kostki brukowej zgodnie
z projektową specyfikacją materiałową. Warunkiem zaliczenia jest wskazanie przed lub w momencie dokonywania zakupu wyrobów, że dotyczy
on wykonanego projektu oraz dokonanie zakupu wyrobów w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od daty wykonania koncepcji.
11. Uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za usługę wykonania projektu 3D zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu kostki brukowej zgodnie
z projektową specyfikacją materiałową w wysokości 600 zł brutto. Warunkiem zaliczenia jest wskazanie przed lub w momencie dokonywania zakupu
wyrobów, że dotyczy on wykonanego projektu oraz dokonanie zakupu wyrobów w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od daty wykonania koncepcji.
Pozostała kwota zostaje zaliczona, jako wynagrodzenie za wykonanie projektu 3D i nie podlega zwrotowi.
12. W razie rezygnacji z planowanego zakupu wyrobów ZPB Kaczmarek uiszczone wynagrodzenie zostaje zaliczone, jako wynagrodzenie za
wykonanie projektu i nie podlega wówczas zwrotowi.
13. ZPB Kaczmarek zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji, również dla celów
reklamowo-promocyjnych, na co klient niniejszym wyraża zgodę. Wykonanie i wykorzystanie przez ZPB Kaczmarek zdjęć nie stanowi podstawy
do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z przykładowymi aranżacjami oraz że został poinformowany o głównych cechach usługi świadczonej
przez ZPB Kaczmarek w związku z przygotowaniem projektu.
15. Projektant dostarczy Klientowi projekt w formie elektronicznej lub do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, co jest równoznaczne z odbiorem projektu przez Klienta.
16. Dostarczony Klientowi Projekt nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej, stanowi jedynie ogólną koncepcję układu kostki brukowej.

Akceptuję warunki ogólne i zlecam wykonanie aranżacji

.........................................................................................
(data i podpis Klienta)

.........................................................................................
(podpis i pieczątka Dystrybutora)

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k., Folwark 1, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 71 40, NIP 699-18-32-318, REGON 411442725, KRS 0000608795
Administratorem danych osobowych jest ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rawiczu, Folwark 1 63-900 (ZPB).
Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje
wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności na stronie internetowej http://zpb.zpbkaczmarek.pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci

