REGULAMIN  WIZUALIZACJA ŁAZIENEK  STG

• Wykonanie Wizualizacji jest usługą wliczoną w cenę zakupionego towaru, którego minimalna
wartość przekracza 2500,00 PLN z VAT. Warunkiem jej wykonania jest wpłata przez Klienta
zaliczki na poczet planowanych zakupów lub usługi w kwocie 250,00 PLN z VAT. 
Usługa ta jest
formą rabatu i nie może być łączona z innymi promocjami (rabatami).
•. Klient 
może skorzystać
z dostępnych na czas zakupu 
dodatkowych promocji i rabatów
, jednak
kwota zaliczki
na wizualizację zostanie w tym wypadku w całości zaliczona 
jako dodatkowo
płatna usługa
.
• W przypadku więcej niż jednej Wizualizacji należy wpłacić oddzielną zaliczkę na każdą
Wizualizację i zarezerwować oddzielny termin konsultacji dla każdej Wizualizacji.
• Przed przystąpieniem do Wizualizacji pomieszczenia Klient zobowiązany jest do dokonania
pomiarów łazienki, a także do wybrania konkretnej kolekcji płytek. Za błędy w zestawieniu ilości
płytek wynikające z niedokładnych wymiarów pomieszczenia dostarczonych przez Klienta firma
STG nie odpowiada.
• Klient ma prawo do maksymalnie dwóch znaczących zmian w Wizualizacji ustalonych w
siedzibie firmy lub potwierdzonych drogą elektroniczną.
• Zakupu należy dokonać
w terminie do 3 miesięcy 
od wykonania Wizualizacji.
• W dniu złożenia zamówienia, firma STG zobowiązuje się poinformować Klienta o dostępności
użytych w projekcie materiałów. Dokonanie przez Klienta zakupów w późniejszym terminie może
spowodować brak wyszczególnionego asortymentu. Zaistniała sytuacja nie jest podstawą do zwrotu
Klientowi wpłaconej zaliczki.
• W przypadku gdy materiały, z których powstała Wizualizacja, zostały wycofane z produkcji,
oferujemy Klientowi jednorazową korektę Wizualizacji w ramach wpłaconej zaliczki
• W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie wpłacona zaliczka stanowi
zapłatę za usługę Wizualizacji.
• Termin i godzinę konsultacji Wizualizacji należy ustalić osobiście w siedzibie firmy lub
telefonicznie pod numerem telefonu : 68 325 91 28 . Zaoszczędzi to Państwa cenny czas.
• Usługa Wizualizacji ma na celu pokazanie ogólnej koncepcji ułożenia płytek w pomieszczeniu.
• Projektant nie przekazuje klientowi szczegółowych, zwymiarowanych rysunków technicznych
pomieszczenia. Wszelkie podane klientowi wymiary (ilości) 
są wymiarami ogólnymi
(program nie
uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian.). 
Przed przystąpieniem do
prac wykonawca powinien zweryfikować podane wartości.

…..........................................................................................
data
czytelny podpis klienta

