
Wizualizacje wykonywane w ramach usług 
Centrum Płytek Ceramicznych GAJ-BUD – REGULAMIN 

 
§ 1 
  Realizowane w Centrum Płytek Ceramicznych GAJ-BUD wizualizacje wnętrz mają charakter poglądowy i są jedynie 
materiałem  pomocniczym  ułatwiającym  naszym  klientom  dokonanie  zakupu  w  naszej  firmie wybranej kolekcji  
płytek ceramicznych, a także armatury i ceramiki. Pomagają także w określeniu orientacyjnych ilości materiałów 
potrzebnych do  realizacji wybranego wariantu aranżacji. 
 
§ 2 
1.1. Usługa wizualizacji stanowi świadczoną przez Centrum Płytek Ceramicznych GAJ-BUD odpłatną usługę polegającą 
na przygotowaniu w programie komputerowym wystroju i wyposażenia łazienki. 

2. Warunkiem jej wykonania jest wpłata przez klienta kaucji na poczet planowanych zakupów. Kaucja wynosi 500 
zlotych i jest rozliczana według następujących zasad*: 

- zakup towarów za kwotę do 1000zł – brak rozliczenia kaucji, kaucja stanowi zapłatę za usługę wizualizacji 
- zakup towarów za kwotę od 1001zł do 2000zł – rozliczenie kaucji 100zł, 400zł stanowi zapłatę za usługę wizualizacji   
- zakup towarów za kwotę od 2001zł do 3000zł – rozliczenie kaucji 200zł, 300zł stanowi zapłatę za usługę wizualizacji- zakup towarów za kwotę od 2001zł do 3000zł – rozliczenie kaucji 200zł, 300zł stanowi zapłatę za usługę wizualizacji
- zakup towarów za kwotę od 3001zł do 4000zł – rozliczenie kaucji 300zł, 200zł stanowi zapłatę za usługę wizualizacji
- zakup towarów za kwotę od 4001zł do 5000zł – rozliczenie kaucji 400zł, 100zł stanowi zapłatę za usługę wizualizacji    
- zakup towarów za kwotę od 5001zł  – rozliczenie kaucji 500zł, usługa wizualizacji GRATIS 

 *w przypadku cen promocyjnych bądź negocjowanych – brak rozliczenia kaucji.

§ 3 
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zakupu materiałów zawartych w zestawieniu wynikającym                    
zz  wizualizacji łazienki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu podpisania niniejszego regulaminu, 
uiszczona kaucja stanowić będzie zapłatę za wykonaną usługę wizualizacji.
 
§ 4 
Zakup towaru wykazanego w wizualizacji w kwocie wskazanej w § 2 musi zostać zrealizowany w Centrum Płytek 
Ceramicznych GAJ-BUD. 
 
§ 5 § 5 
Wykonanie  wizualizacji  odbywa  się  na  podstawie  dostarczonych  przez  Klienta  wymiarów  projektowanego 
pomieszczenia. Za ewentualne zmiany i nieścisłości w wymiarach Centrum Płytek Ceramicznych GAJ-BUD  nie  ponosi 
odpowiedzialności. 
 
§ 6 
WW momencie dostarczenia wymiarów pomieszczenia, którego dotyczyć ma wizualizacja Klient zobowiązany jest uiścić 
kaucję gotówką w kwocie wskazanej § 2. 
 
§ 7 
Wizualizacja obejmuje wykonanie jednej koncepcji aranżacji pomieszczenia w wybranej kolekcji płytek określonej 
w załączniku do umowy. 
 
§ 8 § 8 
1. Po zaakceptowaniu koncepcji wizualizacja jest drukowana. 
2. W dniu zakończenia wizualizacji zobowiązujemy się poinformować klienta o dostępności materiałów. Dokonanie 
przez klienta zakupów w późniejszym terminie może spowodować chwilowy brak asortymentu. Zaistniała sytuacja nie 
jest podstawą do zwrotu klientowi wpłaconej kaucji ani wykonania kolejnej wizualizacji z innych płytek w ramach tej 
samej usługi. 
 
§ 9 § 9 
Projektant na życzenie Klienta może podać orientacyjne zestawienie cen i ilości materiałów wynikające z wyliczeń 
programu komputerowego z zaznaczeniem, że zestawienie to jest tylko materiałem pomocniczym i firma nie ponosi za 
te wyliczenia odpowiedzialności. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi. 
 
§ 10 
Wykonanie kilku różnych koncepcji dla danego pomieszczenia będzie odpłatne według indywidualnych ustaleń. 
    

 
 

          Data                Czytelny podpis Klienta        Podpis Projektanta      
 

Załącznik do regulaminu wizualizacji 
 

 Nazwa kolekcji płytek:  Nazwa kolekcji płytek: 
 

          Data                Czytelny podpis Klienta        Podpis Projektanta     
 


