REGULAMIN PROJEKTOWANIA

1. Usługi wykonywania projektów pomieszczeo wykonywane są dla Klientów dokonujących
zakupu towarów w firmie HOGER MB sp. z o. o.
2. Dostarczona Klientowi wizualizacja nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
Stanowi ona jedynie autorską, ogólną koncepcję aranżacji wnętrza, zwaną w dalszej części
niniejszego regulaminu - PROJEKTEM.
3. Projekt zostanie wykonany przez osobę posiadającą certyfikat- P. mgr inż. arch. Michalinę
Kasprzyk, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu - PROJEKTANTEM.
4. Przed przystąpieniem do wykonania projektu klient zobowiązany jest przedstawid dokładne
wymiary pomieszczenia oraz określid rozmieszczenie stałych elementów pomieszczenia
takich jak: wykonane podłączenia instalacyjne, wnęki, otwory, okna, drzwi, skosy itp.
Sugestie i wymiary podane przez klienta zostają zapisane przez PROJEKTANTA i klient
potwierdza je własnoręcznym podpisem.
Na życzenie klienta wykonanie pomiarów pomieszczeo może dokonad Projektant.
Wykonanie usługi jest bezpłatne. Klient jest zobowiązany do poinformowania PROJEKTANTA
o wszystkich zmianach konstrukcyjnych które dokonał po pomiarach wykonanych przez
PROJEKTANTA.
Na podstawie tak zebranych danych jest wyliczana ilośd towaru niezbędna do realizacji
zamówienia.
5. Przygotowywane przez PROJEKTANTA zestawienia Towaru niezbędnego do realizacji, w
rzeczywistości aranżacji nie uwzględniają nadwyżki materiału na tzw. straty
6. Wykonana wizualizacja wnętrza staje się własnością Klienta po dokonaniu zakupu Towarów
ujętych w zestawieniu sporządzonym podczas tworzenia wizualizacji, na kwotę min 2500 zł
brutto.
7. PROJEKT zawiera przedstawienie jednej koncepcji projektowanego pomieszczenia, w ciągu 7
dni od podpisania niniejszego regulaminu. Po zatwierdzeniu przez klienta koncepcji,
PROJEKTANT przygotowuje opracowanie graficzne (rzut 2D pomieszczenia oraz widoki
perspektywiczne ścian).
8. Warunkiem przedstawienia projektu jest wpłacenie zaliczki, gotówką bądź na konto firmy
HOGER Sp. z o. o., w wysokości 300 PLN (brutto). Po zaakceptowaniu projektu kwota ta
zostaje zaliczona jako zaliczka na zakup i rozliczona przy wystawieniu faktury bądź paragonu.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
9. W przypadku rezygnacji z zamówienia towaru w HOGER MB Sp. z o. o. wpłacona zaliczka
przechodzi na rzecz HOGER MB, a klient otrzymuje fakturę na usługę projektową w kwocie
wpłaconej zaliczki.

10. Wszelkie zmiany wizualizacji lub odstąpienie od jej realizacji, albo też niezgodnośd wymiarów
uprzednio podanych przez Klienta z rzeczywistością, nie stanowią podstawy do zwrotu
zakupionych wcześniej towarów.
11. W ramach projektu koocowego klientowi przysługują dwie darmowe poprawki projektu.
12. Każdy klient otrzymuje kopię warunków ogólnych w dniu złożenia zlecenia wykonania
wizualizacji pomieszczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

