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REGULAMIN WIZUALIZACJI ŁAZIENEK

1. Warunkiem  wykonania  WIZUALIZACJI jest  wpłata  przez  Klienta  zadatku
w  wysokości  500  zł  na  poczet  planowanych  zakupów  przed  rozpoczęciem
Wizualizacji. Wizualizacja powstaje przed dokonaniem zakupu płytek ceramicznych,
wyposażenia  łazienkowego  w  ciągu  7  dni  roboczych od  momentu  dostarczenia
niezbędnych wymiarów pomieszczenia – inwentaryzacji. Po wykonaniu wizualizacji
przez  biuro  projektowe  Klient  otrzymuje  telefonicznie  informację.  Wizualizacja
przekazywana  jest  na  podany  adres  e-mail  lub  w  każdej  chwili  dostępna  jest  do
przeanalizowania w Salonie łazienek Bazar. Do każdej pierwszej wersji wizualizacji
przysługują  dwie korekty na bazie wybranej  kolekcji  płytek.  Jeżeli  Klient dokona
zmiany płytek usługa ta jest dodatkowo płatna, bezzwrotna, ustalana indywidualnie .

2. W przypadku więcej  niż  jednej  Wizualizacji  należy wpłacić  oddzielny zadatek na
każdą następną Wizualizację. 

3. Warunkiem  odliczenia  zadatku  jest  zakup  100%  materiałów  (płytek  i  dekoracji
ceramicznych,  ceramiki  i  armatury)  na  kwotę  minimum  3000  zł użytych
w Wizualizacji. 

4. Przed  przystąpieniem  do  Wizualizacji  Klient  zobowiązany  jest  do  dokonania
szczegółowych pomiarów łazienki a także do wybrania konkretnej kolekcji płytek. Za
błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające z niedokładnej inwentaryzacji łazienki
dostarczonej  przez  Klienta  Salon  łazienek  Bazar  nie  ponosi  odpowiedzialności.
Wyliczenie płytek oraz dekoracji przez osobę wykonującą wizualizację jest bezpłatne
i dobrowolne. Zestawienie ilości płytek jest wartością netto do której należy doliczyć
zapas  w  wysokości  5% -  10  %. W celu  upewnienia  się  czy  osoba  projektująca
wyliczając materiał nie popełniła błędu każdy Klient ma możliwość zweryfikowania
podanych ilości w obecności specjalisty ds.wizualizacji przed złożeniem zamówienia
na materiał zawarty w wizualizacji. Do ilości wliczone są płytki ułożone za wanną,
pod brodzikiem oraz za zabudową stolarską wykonaną w łazience.

5. Zakupu należy dokonać w terminie 3 miesięcy od wykonania Wizualizacji . W dniu
zakończenia  Wizualizacji  firma  Bazar  zobowiązuje  się  poinformować  Klienta  o
dostępności użytych materiałów. Dokonanie zakupów przez Klienta w późniejszym
terminie  może  spowodować  chwilowy  brak  wyszczególnionego  asortymentu.
Zaistniała  sytuacja  nie  jest  podstawą  do  zwrotu   Klientowi  wpłaconego  zadatku.
W przypadku gdy płytki, z których powstała Wizualizacja zostały z niezależnych od
nas  przyczyn  wycofane  z  produkcji  oferujemy  Klientowi  jednorazową  korektę
Wizualizacji w ramach wpłaconego zadatku . W przypadku niezrealizowania zakupów
przez  Klienta  w  w/w  terminie  wpłacony  zadatek  stanowi  zapłatę  za  usługę
Wizualizacji.

6. Usługa  wizualizacji  ma  na  celu  pokazanie  ogólnej  koncepcji  ułożenia  płytek  w
pomieszczeniu. Wizualizacja to nie jest projekt i odzwierciedlenie sposobu ułożenia
płytek,  docinki  oraz  wszelkie  przesunięcia  w  trakcie  układania  płytek  mogą
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spowodować nadwyżkę lub niedobór zakupionych płytek za co Salon łazienek Bazar
nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Nie przyjmujemy zwrotu zakupionego towaru.
8. Biuro  projektowe  nie  przekazuje  Klientowi  szczegółowych,  zwymiarowanych

rysunków  technicznych  pomieszczenia.  Wszelkie  podane  Klientowi  wymiary  są
wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytki,
krzywizny ścian). Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zweryfikować
podane wartości. 

9. Biuro projektowe nie dokonuje pomiarów łazienki u Klienta .

2


