REGULAMIN USLUGI WIZUALIZACJI W CCB IMPORTEX/MROWKA SUWAŁKI

§1
Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usługi wizualizacji przez CCB IMPORTEX z siedzibą w
Suwałkach, ul. Sejneńska 38, zwanym dalej Marketem Mrówka
§2
1.
Usługa wizualizacji polega na opracowaniu wizualizacji wnętrz przez wyznaczoną osobę, z
wykorzystaniem programu do projektowania na podstawie podanych przez Klienta wymiarów
projektowanego pomieszczenia i rozmieszczenia mediów. Na podstawie wykonanej wizualizacji Klient uzyska
informację o orientacyjnym zużyciu ilości materiałów potrzebnych do wykończenia pomieszczenia. Materiały
te są do nabycia przez Klienta w Markecie Mrówka, w którym jest wykonywana usługa wizualizacji.
2.

Cena usługi wizualizacji wynosi 300 zł brutto i jest płatna z góry w kasie Marketu Mrówka
§3

1.

Usługa wizualizacji obejmuje:

•

wizualizacji jednego wybranego przez Klienta pomieszczenia,

•

kosztorys materiałów użytych w wizualizacji,

•

poglądowy rysunek z uwzględnieniem wymiarów elementów zabudowy.

2.

Usługa wizualizacji wykonywana jest po uprzednim umówieniu terminu.

3.
Przed przystąpieniem do wizualizacji Klient zobowiązany jest do wykonania pomiarów pomieszczenia
(wymiarów ścian, podłogi, otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenia mediów oraz innych ważnych dla
wizualizacji danych) i podania ich Projektantowi. Klient ponosi odpowiedzialność za podane przez niego
wymiary pomieszczenia. ( instrukcja poprawnego zwymiarowania pomieszczenia znajduje się pod
regulaminem)
4.
W ramach jednej wizualizacji Klient ma prawo do drobnych poprawek, które nie wymagają zmiany
wymiarów w projekcie oraz jednej zmiany kolekcji. Zmiana koncepcji wizualizacji (np. kolejna zmiana kolekcji
płytek) lub wymiarów pomieszczenia będzie traktowane jako kolejne zlecenie usługi, za którą Klient będzie
zobowiązany uregulować należność zgodnie z § 2 ust.2 Regulaminu.
§4
Po akceptacji wizualizacji i kosztorysu przez Klienta, zostanie sporządzone zamówienie na materiały wskazane
w kosztorysie.
1.

2.

W przypadku zakupu materiałów przewidzianych w wizualizacji ( płytek z których wykonano projekt),
w markecie, w którym została wykonana usługa wizualizacji, taka usługa będzie bezpłatna, o ile wartość
nabytych materiałów wyniesie minimum 2000 zł. W przeciwnym razie cena wykonania usługi się nie
zmienia.
Dokonanie przez Klienta zakupów w późniejszym terminie może spowodować brak wyszczególnionego
asortymentu. Zaistniała sytuacja nie jest podstawą. do zwrotu Klientowi wpłaconej zaliczki.

3.
Oplata za usługę wizualizacji zostanie pomniejszona o 200 zł w momencie dokonania przez Klienta
zakupów w Markecie Mrówka w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu usługi wizualizacji.

4.
W przypadku, gdy płytki, z których powstała wizualizacja zostały wycofane z produkcji w terminie
wskazanym w ust. 3 powyżej, Market Mrówka przygotuje nieodpłatnie wizualizację tego samego
pomieszczenia, które było przedmiotem pierwotnej wizualizacji.
5.
W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie wpłacona zaliczka stanowi
zapłatę za usługi Wizualizacji
§6
Każda wizualizacja powstała na zlecenie Klienta stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego,
który należy do CCB IMPORTEX. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, powielanie lub
wykorzystanie wizualizacji lub jej fragmentów bez pisemnej zgody Spółki jest zakazane i stanowi naruszenie
przepisów prawa. CCB IMPORTEX. udziela klientowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Projektu wyłącznie
na potrzeby własne, bez możliwości dalszej odsprzedaży, innego komercyjnego wykorzystania lub
udostępniania innym osobom (w tym także o charakterze nieodpłatnym).
§7
W przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towarów po uwzględnieniu zwrotu nie uprawnia do ceny usługi
wizualizacji, kasjer w Markecie Mrówka dokonuje zwrotu towaru i równocześnie sprzedaje ponownie usługi
projektowania w cenie określonej w § 2 ust. 2 Regulaminu.

Wzór zwymiarowania pomieszczenia

Prawidłowo wykonany pomiar to kluczowy element, który pozwoli zaplanować idealne pomieszczenie. Zobacz,
jakie to proste. Pomiar należy wykonać bardzo dokładnie, po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych w
mieszkaniu. Dzięki temu zaplanujesz rozkład, jakiego oczekujesz.

Samodzielny pomiar krok po kroku
1. Zmierz wszystkie odległości

Należy zmierzyć każdą ze ścian z osobna, jej wysokość, szerokość i długość. Każda ściana powinna być mierzona
w trzech miejscach: przy podłodze, na wysokości ok. 200 cm i ok. 100 cm od podłogi. Taki pomiar pozwoli
ocenić, czy ściana jest prosta i czy szafki górne i dolne mają mieć taką samą szerokość. Na projekcie zapisz
najmniejszy z trzech wymiarów.

2. Wymierz otwory w ścianach

Zmierz odcinki ścian - m.in. odległość od narożnika do okna z obu jego stron. Zaznacz na swoim szkicu okno lub
okna. Zaznac też parapet. Zmierz wysokość i szerokość drzwi oraz wnęk czy innych stałych elementów.

3. Sprawdź kąty narożników

Użyj kątownika bądź bądź elementu o ostrych kątach (np. półki) i przyłóż go do każdego kąta znajdującego się
w pomieszczeniu. Wszystkie pomiary nanieś na przygotowany wcześniej szkic. Przy kącie rozwartym

podajemy wymiar ściany, zaś przy ostrym musimy zmniejszyć wymiar ściany o tyle ile ucieka nam ściana do
środka. Dzięki temu określisz, czy kąty są proste.
4.

Zaznacz wszystkie elementy wystające ze ściany, miejsca doprowadzenia wody
oraz jej odpływy

Uwzględnij przyłącza gazowe i wodomierze, wysokość i odstęp od ściany. Na tak przygotowany rysunek nanieś
elementy wystające ze ściany - kaloryfery (również jego głębokość), kratki wentylacyjne, rury, gniazdka
elektryczne oraz włączniki światła.

5. Jeżeli w łazience występują skosy niezbędne jest podanie wymiarów A,B,D

