
Regulamin Usług Projektowych 
 
Definicje 
Usługa projektowa – usługa polegająca na zaprojektowaniu wnętrza domu lub 
mieszkania, lub jego części (np. strefy dziennej, łazienki, sypialni itp.). Usługa dostępna 
jest w kilku pakietach zróżnicowanych pod względem zakresu projektu. (Standard, 
Optimum i Premium). 
 

Strefa dzienna – fragment domu lub mieszkania, który obejmuje otwartą kuchnię 
połączoną z jadalnią i częścią wypoczynkową. 
 
1. Postanowienia ogólne 
a) Za wykonanie Usługi Projektowej pobierana jest opłata. 
b) Opłata dotyczy każdego z rodzajów Usługi Projektowej (Standard, Optimum i Premium).  
Kwoty opłat oraz zakresy usługi w zależności od wybranej opcji są wymienione w dalszej 
części Regulaminu. 
c) W przypadku chęci skorzystania z Usługi Projektowej dotyczącej dużej liczby 
pomieszczeń lub połączenia pakietów (Standard, Optimum i Premium) w ramach 
projektowania jednego domu bądź mieszkania – jest możliwość ustalenia indywidualnej 
kwoty opłaty. 
d) Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac jest przekazanie firmie 
HomeKONCEPT.shop informacji potrzebnych do ustalenia zakresu pracy (rzut 
domu/mieszkania) oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 30% wartości całego 
zamówienia. 
e) Wniesienie opłaty za usługę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
2. Przygotowywanie materiałów graficznych 
a) Każda z usług jest przygotowywana indywidualnie dla klienta na podstawie: 
- Rozmowy z projektantem wnętrz, 
- Dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zamówienia – 
w szczególności rysunków z wymiarami pomieszczenia, zdjęć z miejsca inwestycji oraz 
inspiracji wnętrz, które Klient uzna za spójne z własnym stylem, 
- Wniesienia opłaty. 
b) Na etapie rozpoczynania wykonywania Usługi Projektowej projektant informuje Klienta o 
szacowanym czasie przekazania pierwszej wersji projektu wnętrza, 
c) Po otrzymaniu przez HomeKONCEPT.shop kompletu informacji i wytycznych, Klient po 
upływie ustalonego terminu otrzymuje materiały graficzne jako realizację zamówienia. 
d) Po otrzymaniu materiałów graficznych Klient ma 3 dni robocze na wniesienie 
ewentualnych uwag lub poprawek. 
e) Po wniesieniu uwag Klient otrzymuje drugą wersję materiałów graficznych w ciągu do 7 
dni roboczych. 
f) Klient ma prawo do zgłoszenia dwóch zestawów (pakietów) zmian w ramach 
zamówionej usługi. 
g) Po wyczerpaniu dwóch zestawów zmian wszelkie kolejne zmiany w materiałach 
graficznych mogą być wykonane za dodatkową opłatą. Jej wysokość za każdym razem 
jest ustalana indywidualnie. 
h) Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania materiałów graficznych Klient nie 

wnosi żadnych uwag – usługę uznaje się za wykonaną. Usługę również uznaje się za 
wykonaną w przypadku wcześniejszej akceptacji Klienta. 
i) Materiały graficzne są przesyłane do klienta w formie elektronicznej na wskazany adres 
e-mail. 



j) Materiały graficzne mogą również zostać wysłane w formie papierowej – po ustaleniu 
dodatkowej opłaty i potwierdzeniu adresu wysyłki materiałów. 
 

3. Szczególne zapisy dotyczące poszczególnych pakietów oferowanych w ramach 
‘Usług projektowania wnętrz HomeKONCEPT.shop’: 
 

A. Usługa projektowa Standard 

a) Celem wykonanej usługi jest pokazanie ogólnej wizji danego pomieszczenia ze 
zwróceniem uwagi na rozmieszczenie poszczególnych elementów funkcjonalnych danego 
wnętrza oraz materiały i elementy wykończeniowe. 
b) W ramach zamówionej usługi klient otrzymuje: 
- rysunek przedstawiający układ funkcjonalny pomieszczenia (w trakcie pracy możliwe jest 
zgłoszenie 1 pakietu poprawek) 
-moodboard lub propozycje materiałowe uwzględniające kolorystykę, charakterystyczne 
elementy stylu, materiały wykończeniowe (w trakcie pracy możliwe jest zgłoszenie 1 
zestawu poprawek) 
- projekt koncepcyjny z fotorealistycznymi wizualizacjami wnętrz (3 ujęcia na każde 
projektowane pomieszczenie, 6 w przypadku strefy dziennej). W trakcie pracy możliwe jest 
zgłoszenie 2 zestawów poprawek, czyli 3 wersja przesłanych wizualizacji uznawana jest 
za finalną. 
- zestawienie materiałów obejmujące listę produktów wykorzystanych w projekcie, w 
szczególności: meble, płytki, oświetlenie, tapety, podłogi, drzwi, listwy wykończeniowe, 
kolekcję osprzętu elektrycznego oraz sztukaterie 

- wycenę produktów z zestawienia 

- wsparcie projektowe, czyli możliwość rozmowy z projektantem w trakcie projektu oraz po 
jego wykonaniu. Rozmowa może dotyczyć szczegółów przyjętych rozwiązań. 
- dedykowanego opiekuna sprzedażowego, który koordynuje zakupy oraz dostawy 
zamówionych produktów (jeśli Klient zdecyduje się na zakup produktów wykończeniowych 
w HomeKONCEPT.shop) 
c) Usługa Projektowa Standard jest przygotowywana na podstawie wytycznych oraz 
danych otrzymanych od Klienta (w szczególności wymiarów pomieszczeń). 
d) Opłata za Usługę Projektową Standard wynosi 195 PLN za każdy 1 m2 posadzki 
projektowanego pomieszczenia. 
 

B. Usługa projektowa Optimum 

a) Celem wykonanej usługi jest pokazanie ogólnej wizji danego pomieszczenia w 
wybranych materiałach wykończeniowych, dostępnych w ofercie sklepu 
HomeKONCEPT.shop, wraz z niezbędną dokumentacją techniczną pozwalającą na 
realizację projektu. 
b) W ramach zamówionej usługi klient otrzymuje wszystkie elementy wymienione 
ramach Usługi projektowej Standard oraz: 
-dokumentację techniczną, czyli: rzuty: elektryki, wod-kan, sufitów podwieszanych, 
posadzek; widoki: ścian łazienek i kuchni oraz kluczowych ścian w innych 
pomieszczeniach (np., ściana RTV, zabudowa kominka) oraz rozrys mebli, które muszą 
być wykonane przez stolarza na wymiar. 
c) Usługa Projektowa Optimum jest przygotowywana na podstawie wytycznych oraz 
danych otrzymanych od Klienta (w szczególności wymiarów pomieszczeń). 
d) Opłata za Usługę Projektową Optimum wynosi 280 PLN za każdy 1 m2 posadzki 
projektowanego pomieszczenia. 
 

C. Usługa projektowa Premium 



a) Celem wykonanej usługi jest przygotowanie projektu wnętrza zawierającego 
wizualizację oraz dokumentację techniczną oraz kompleksowa opieka projektanta wnętrz 
podczas realizacji projektu. 
b) W ramach zamówionej usługi klient otrzymuje wszystkie elementy wymienione 
ramach Usługi projektowej Standard oraz Usługi Projektowej Optimum oraz: 
- inwentaryzację techniczną obejmującą pomiar projektowanych pomieszczeń na miejscu 
inwestycji przez projektanta wnętrz HomeKONCEPT.shop. 
- wizyty projektanta wnętrza na budowie, jeśli tego wymaga realizacja projektu. 
c) Usługa Projektowa Premium dostępna jest dla inwestycji znajdujących się na terenie 
Krakowa i okolic 
d) Opłata za Usługę Projektową Premium wynosi 380 PLN za każdy 1 m2 posadzki 
projektowanego pomieszczenia. 
 

4. Płatność za Usługi Projektowe 

a) Opłata za Usługi Projektowe, niezależnie od wybranego pakietu, podzielona jest na 3 
transze: 
- 1 transza obejmująca 30% wartości zamówienia do opłacenia przy rezerwowaniu terminu 
realizacji usługi (tzw. opłata rezerwacyjna), 
- 2 transza obejmująca 30% wartości zamówienia do opłacenia przed rozpoczęciem pracy 
przez projektanta wnętrz, 
- 3 transza obejmująca 40% wartości zamówienia do opłacenia po przesłaniu przez 
projektanta HomeKONCEPT.shop pierwszego zestawu wizualizacji. 
 
4. Postanowienia końcowe: 
a) Właścicielem praw autorskich do wszystkich prac wykonanych w ramach usług 
opisanych niniejszym Regulaminem pozostaje HomeKONCEPT.shop S.Kęksiewicz, 
M.Śniegowski s.c. 
b) W ramach zamówionej usługi Klient otrzymuje prawo do jednokrotnego skorzystania z 
zamówionych materiałów w celu realizacji wykończenia danego wnętrza. 


