REGULAMIN PROMOCJI
„PROJEKT I WIZUALIZACJA SALON-POKÓJ-KUCHNIA GRATIS”

1. Realizowana w Mrówka Człuchów promocja „projekt i wizualizacja salon-pokój-kuchnia
gratis” jest bezpłatną usługą -dodawaną do zakupu w naszej firmie- określonej ilość
materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji przygotowanego projektu.
2. Określenie materiałów i wyposażenia do przygotowania projektu i wizualizacjiokładziny podłogowe i ścienne,farby, oświetlenie, dekoracje, tekstylia, meble pod zabudowę
i meble z dostępnych katalogów firm współpracujących z Mrówka Człuchów.
3. Usługa wizualizacji salon-pokój-kuchnia objęta jest kaucją zwrotną w wysokości 300 zł - rozliczaną w momencie wystawienia faktury zakupu za materiały
wskazane w zestawieniu do wizualizacji.
4. Wartość towarów zakupionych w Mrówka Człuchów przy aranżacji salon-pokój-kuchnia
winna opiewać na kwotę min. 1000 zł.
5. Kaucja jest wpłacana przy dostarczeniu pomiarów pomieszczenia przez Zlecającego.
6. Wykonanie wizualizacji odbywa się na podstawie dostarczonych przez Klienta pomiarów
pomieszczenia oraz wybrania konkretnych materiałów wykończeniowych i wyposażenia.
7. Wizualizacja obejmuje wykonanie jednej koncepcji aranżacji pomieszczenia według
wcześniejszych ustaleń (wybór okładzin podłogowych i ściennych,farby, oświetlenie,
dekoracje, tekstylia, meble pod zabudowę i meble z dostępnych katalogów firm
współpracujących z Mrówka-Człuchów ). Możliwe jest dokonanie kilku zmian w aranżacji
wybranego pomieszczenia.
8. Zmiany wizualizacji omawiane są w Mrówka Człuchów lub za pośrednictwem e-mail.
9. Po akceptacji wizualizacji, Zlecający otrzymuje zestawienie materiałów użytych w
wizualizacji i wydruk wizualizacji (przed zamówieniem materiałów prosimy o konsultację z
wykonawcą w celu doprecyzowania ilości np. zapasu danego materiału).
10. Zlecający może wprowadzić zmiany w projekcie na etapie wykonania prac budowlanych wg
własnego uznania, jednak takie zmiany mogą spowodować zmianę ilości użytych
materiałów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe ze zmian dokonanych
przez Zlecającego po zaakceptowaniu projektu.
11. Wykonanie kilku różnych koncepcji ( przy zastosowaniu różnych materiałów czy
wyposażenia ) dla danego pomieszczenia będzie odpłatne wg indywidualnych ustaleń.
12. Wszystkie ewentualne spory związane z usługą „Projekt i wizualizacja salon-pokój-kuchnia
gratis” będą załatwiane polubownie jeśli będzie to możliwe.

