
REGULAMIN PROJEKTU               
KONCEPCYJNEGO/ WIZUALIZACJI 
 

1. Informacje Ogólne 
o Przygotowanie projektu koncepcyjnego ma na celu 

pokazanie ogólnej, poglądowej aranżacji 
pomieszczenia w celu podjęcia decyzji zakupowej w 
salonie Fimal Łazienki. 

o Wykonanie projektu koncepcyjnego jest usługą 
gratisową do zakupu płytek ceramicznych, 
ceramiki, mebli łazienkowych, wanien, mebli 
kuchennych na kwotę min 1500 zł. 

o Przygotowanie projektu koncepcyjnego może 
odbyć się bezpośrednio podczas wizyty w salonie 
lub wymaga umówienia spotkania z projektantem 
w terminie dogodnym dla Klienta oraz projektanta 
w godzinach pracy salonu Fimal Łazienki. Termin 
spotkania ustala Klient telefonicznie lub osobiście z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

o Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich 
niezbędnych pomiarów pomieszczenia, na 
podstawie których przygotowana będzie 
wizualizacja oraz rzut (szkic) pomieszczenia 

o Za błędy wynikające z dostarczenia niedokładnych 
wymiarów pomieszczenia przez Klienta Fimal 
Łazienki nie ponosi odpowiedzialności. 
 
 

2. Projekt 
o Wszelkie podane wymiary w projekcie 

koncepcyjnym, są wymiarami ogólnymi  (program 
nie uwzględnia krzywizny ścian grubości kleju, 
grubości płytek) 

o W sytuacji, kiedy płytki/meble kuchenne, z 
uwzględnieniem których został wykonany projekt 
koncepcyjny zostały wycofane z produkcji, na 
życzenie Klienta oferujemy korektę projektu 
koncepcyjnego. 

o Warunkiem skorzystania z usługi projektowania 
łazienki/kuchni jest wpłacenie zadatku na poczet 
ceny zakupu towaru, użytego w wizualizacji. 
Zadatek wynosi 300 zł. Klient dokonuje płatności 
zadatku w informacji głównej Fimal 

o Zadatek zostaje zwrócony Klientowi z chwilą 
dokonania jednorazowych zakupów  za minimalną 
kwotę 1500 zł materiałów użytych w wizualizacji. 

o W przypadku niezrealizowania przez Klienta 
zakupów w terminie  do 1 roku od dnia wpłaty 
zadatku, wpłacona kwota zadatku stanowi zapłatę 
za usługę projektową łazienki/kuchni 
 
 
 

o Wszelkie uwagi dotyczące wykonania projektu 
koncepcyjnego Klient może zgłosić w trakcie 
spotkania z projektantem. Uwagi co do przekazanej 
dokumentacji projektu, wniesione po jego 
zatwierdzeniu i po złożeniu zamówienia  nie będą 
uznawane (nie można wnieść ewentualnej 
reklamacji po zamontowaniu zamówionych 
towarów). 

o Usługa projektowa w salonie Fimal Łazienki nie 
przewiduje nadzorów nad realizacją projektu. 
Dostarczony Klientowi projekt aranżacji nie stanowi 
dokumentacji architektoniczno – budowlanej w 
rozumieniu przepisów prawnych. 
 

3. Zakup/Realizacja 
o Przedstawione przez projektanta ilości materiałów 

są ilościami oszacowanymi na postawie wymiarów 
pomieszczenia oraz planowanym zużyciem. Klient 
ma obowiązek zweryfikować podaną ilość  przed 
złożeniem zamówienia w porozumieniu z 
wykonawcą (ilości płytek zaokrąglone do pełnych 
opakowań), każdorazowo pracownik salonu Fimal 
Łazienki powinien poinformować o bezpiecznym 
zapasie  na poziomie 10 – 15% ze względu na 
możliwe uszkodzenia towaru podczas procesu 
realizacji. 

o Przed zamontowaniem towaru wykonawca jest 
zobowiązany do sprawdzenia odcienia, jakości oraz 
wymiarów płytek. Wymiar płytki może się różnić od 
podanego na opakowaniu zgodnie z obowiązującą 
normą. 

o Odcienie poszczególnych produktów w zależności 
od partii produkcyjnej mogą nieznacznie różnić się 
od wyeksponowanych w salonie. Każda płytka w 
odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może 
charakteryzować się różnicami tonalnymi. Płytki są 
mieszane i pakowane losowo. 

o Oferta cenowa przedstawiona przez projektanta 
zawiera orientacyjny koszt materiałów 
obowiązujący na dzień sporządzenia oferty w 
salonie Fimal Łazienki. Wycena nie zawiera kosztów 
robocizny. 

o Majątkowe prawa autorskie do przekazanego 
Klientowi projektu koncepcyjnego/wizualizacji 
należą do Fimal PSB sp. z o.o. 


