
 

 

Wizualizacje – regulamin 

• Wykonanie wizualizacji jest usługą dla Klientów kupujących płytki w naszym salonie. Warunkiem jej 

wykonania jest wpłata przez Klienta zadatku. 

• Warunkiem rozliczenia zadatku na wizualizacje przy zakupie towaru jest zakup przez Klienta płytek 

znajdujących się w wizualizacji. 

• Zadatek wynosi 400zł (za każde pomieszczenie) niezależnie od powierzchni. Wpłata zaliczki przez 

Klienta musi nastąpić przed rozpoczęciem wykonania wizualizacji. 

• Termin wykonania wizualizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem. Termin i godzinę spotkania z 

projektantem należy ustalić osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

• Klientowi przysługują dwie korekty wizualizacji w ramach wybranej kolekcji. 

• W przypadku każdej dodatkowej wizualizacji (z dowolnie wybranej kolekcji płytek dostępnych w 

sprzedaży w naszym salonie) należy wpłacić każdorazowo kwotę 100zł, która nie podlega zwrotowi. 

• Przed przystąpieniem do wykonania wizualizacji Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów 

pomieszczenia. Za błędy w zestawieniu ilości płytek, wynikających z błędnych lub niedokładnych 

pomiarów firma Domus Sp. z o.o. sp. k. nie odpowiada. 

• Zestawienie ilości płytek podawane jest Klientowi drogą mailową lub osobiście w salonie. Podawane 

przez projektanta ilości materiałów Klient jest zobowiązany skonsultować z wykonawcą. 

• Zakupu należy dokonać w terminie 6 miesięcy od wykonania wizualizacji. W przypadku 

niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie zadatek stanowi zapłatę za usługę 

wizualizacji. 

• W przypadku, gdy płytki z których powstała wizualizacja zostały wycofane z produkcji, oferujemy 

Klientowi jednorazową korektę wizualizacji w ramach wpłaconego zadatku. 

• Wymiary: ogólny pomiar długości, wysokości, szerokości ścian, wymiary ewentualnych wnęk w 

ścianach (odległość wnęki od podłogi oraz odległość od lewego i prawego narożnika ściany, 

wysokość, szerokość i głębokość wnęki), wymiary okien i drzwi (odległość od podłogi do parapetu, 

wysokość i szerokość okna, ewentualnie wysokość i głębokość nadproża okiennego, odległość okna 

od lewego i prawego narożnika ściany, wysokość i szerokość drzwi), naniesienie odległości odpływów 

kanalizacyjnych od narożnika ściany, skosy sufitów (wysokość ścianki kolankowej, długość skosu 

rzutowana na podłogę, wysokość i szerokość okna połaciowego, głębokość wnęki okna 

połaciowego), wymiary elementów dodatkowych, takich jak stelaż podtynkowy, czy grzejnik 

łazienkowy. 

• Wybory płytek Klient dokonuje samodzielnie lub korzystając z pomocy sprzedawcy lub projektanta. 

• Usługa wizualizacji ma na celu pokazanie ogólnej koncepcji ułożenia płytek w pomieszczeniu. 

• Projektant nie przekazuje Klientowi szczegółowych zwymiarowanych rysunków technicznych 

pomieszczenia. Program nie uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytek, krzywizny ścian. Przed 

przystąpieniem do prac wykonawca powinien zweryfikować w/w wartości.  

 

 

Podpis projektanta    Podpis klienta    Data 

………………………………………..  ……………………………………………………  ……………………………….. 


