
Regulamin bezpłatnych usług dodatkowych

1. Postanowienia ogólne
 Wykonanie  usługi  dodatkowej  (układu  funkcjonalnego  3D,  wizualizacji,  projektu

oświetlenia, projektu ułożenia płytek) jest usługą bezpłatną, za którą pobierana jest kaucja.
 Kaucja dotyczy każdego z wyżej wymienionych materiałów i pojedynczego pomieszczenia.

Kwoty  kaucji  są  wymienione  w  dalszej  części  Regulaminu  w  częściach  poświęconych
poszczególnym usługom.

 W przypadku chęci skorzystania z większej ilości usług oraz pomieszczeń – jest możliwość
ustalenia indywidualnej kwoty kaucji wraz z indywidualnymi warunkami jej zwrotu.

 Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac jest przekazanie firmie HomeKONCEPT.shop
informacji  potrzebnych  do  przygotowania  danego  materiału  oraz  wpłata  kaucji  w
odpowiedniej wysokości. Informacje należy przekazać w formie formularza Zamówienia –
odpowiednim dla wybranej usługi lub usług.

 Warunkiem  uzyskania  zwrotu  kaucji  jest  dokonanie  zakupów  w  sklepie
HomeKONCEPT.shop  zgodnie  z  informacją  wyszczególnioną  dla  każdej  z  usług  w
kolejnych sekcjach niniejszego Regulaminu.

 Dane klienta wpłacającego kaucję oraz dokonującego zakupów muszą być takie same (imię
i nazwisko). W przypadku rozbieżności danych kaucja nie będzie zwracana. 

 Dane  kupującego  mogą  być  inne  jeżeli  zostanie  to  ustalone  ze  sklepem  w  momencie
zamawiania bezpłatnej usługi dodatkowej.

 Kaucja podlega zwrotowi w przypadku dokonania zakupu w ciągu 3 miesięcy od momentu
wykonania bezpłatnej usługi dodatkowej. Czas biegnie od momentu przekazania materiałów
graficznych Klientowi.

 Wpłacenie kaucji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przygotowywanie materiałów graficznych
 Każda z usług jest przygotowywana indywidualnie dla klienta na podstawie:

o Wypełnionego formularza zamówienia danej usługi
o Dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zamówienia

– w szczególności wymiarów pomieszczenia oraz zdjęć
o Wpłaty kaucji

 Każda z zamówionych usług jest wykonywana w terminie do 10 dni roboczych, chyba, że
na  etapie  składania  zamówienia  zostanie  ustalony  inny  termin  pomiędzy
HomeKONCEPT.shop a Klientem.

 Po otrzymaniu przez HomeKONCEPT.shop kompletu informacji i wytycznych, Klient po
upływie  ustalonego  terminu  otrzymuje  wstępne  materiały  graficzne  jako  realizację
zamówienia.

 Po otrzymaniu materiałów graficznych Klient ma 3 dni robocze na wniesienie ewentualnych
uwag lub poprawek.

 Po wniesieniu uwag Klient otrzymuje drugą wersję materiałów graficznych w ciągu 3 dni
roboczych.

 Klient ma prawo do zgłoszenia dwóch zestawów zmian w ramach zamówionej usługi.
 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.

 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.

 Materiały graficzne są przesyłane do klienta w formie elektronicznej, na wskazany adres e-



mail. 
 Materiały  graficzne  mogą  również  zostać  wysłane  w  formie  papierowej  –  po  ustaleniu

dodatkowej opłaty i potwierdzeniu adresu wysyłki materiałów.

3. Szczególne zapisy dotyczące poszczególnych usług oferowanych w ramach
‘Bezpłatnych usług dodatkowych HomeKONCEPT.shop’:

A. Układ funkcjonalny 3D
 Celem wykonanej usługi jest pokazanie ogólnej wizji danego pomieszczenia ze zwróceniem

uwagi na rozmieszczenie poszczególnych elementów funkcjonalnych danego wnętrza.
 W ramach zamówionej  usługi  klient  otrzymuje rzut  pomieszczenia z  góry wykonany w

technologii 3D wraz z opisem kluczowych elementów danego wnętrza.
 Układ  funkcjonalny  3D  jest  przygotowywany  na  podstawie  wytycznych  oraz  danych

otrzymanych od Klienta (w szczególności wymiarów pomieszczeń).
 Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia, klient zobowiązany jest do dokonania

jego pomiaru oraz do wypełnienia druku Zamówienia usługi.
 Kaucja zwrotna w przypadku Układu funkcjonalnego 3D wynosi 300 PLN.
 Kaucja jest zwracana klientowi w formie rabatu udzielanego przy składaniu zamówienia na

produkty do wykończenia pomieszczenia, które było przedmiotem wizualizacji. Klient może
finalnie zdecydować się na wybór innych materiałów niż użyte w wizualizacji jeżeli posłużą
one wykończeniu danego pomieszczenia.

 Aby uzyskać zwrot kaucji zamówienie w sklepie HomeKONCEPT.Shop musi opiewać na
kwotę równą lub wyższą 2 000 PLN brutto.

B. Fotorealistyczne wizualizacje wnętrz
 Celem wykonanej usługi jest pokazanie ogólnej wizji danego pomieszczenia w wybranych

materiałach wykończeniowych, dostępnych w ofercie sklepu HomeKONCEPT.shop.
 W ramach  zamówionej  usługi  klient  otrzymuje  3  sztuki  fotorealistycznych  wizualizacji

danego pomieszczenia. Dodatkowo, klient otrzymuje listę użytych materiałów i produktów.
 Wizualizacje są przygotowywane na podstawie wytycznych oraz danych otrzymanych od

Klienta (w szczególności wymiarów pomieszczenia).
 Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia, klient zobowiązany jest do dokonania

jego pomiaru oraz do wypełnienia druku Zamówienia usługi.
 Kaucja zwrotna w przypadku wizualizacji wynosi 500 PLN.
 Kaucja jest zwracana klientowi w formie rabatu udzielanego przy składaniu zamówienia na

produkty do wykończenia pomieszczenia, które było przedmiotem wizualizacji. Klient może
finalnie zdecydować się na wybór innych materiałów niż użyte w wizualizacji jeżeli posłużą
one wykończeniu danego wnętrza.

 Aby uzyskać zwrot kaucji zamówienie w sklepie HomeKONCEPT.Shop musi opiewać na
kwotę równą lub wyższą 3 000 PLN brutto.

C. Projekt oświetlenia 

 Celem wykonanej usługi jest pokazanie ogólnej wizji oświetlenia wnętrza ze zwróceniem
uwagi na rozmieszczenie poszczególnych źródeł światła.

 W ramach zamówionej usługi klient otrzymuje rysunek z rzutem pomieszczenia z góry z
naniesionymi źródłami światła, wraz z podanymi rodzajami źródeł światła oraz wymiarami.

 Projekt  oświetlenia  jest  przygotowywany  na  podstawie  wytycznych  oraz  danych
otrzymanych od Klienta (w szczególności wymiarów pomieszczeń).

 Klient zobowiązany jest do dokonania pomiaru pomieszczenia oraz wypełnienia formularza
Zamówienia usługi przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

 Kaucja zwrotna w przypadku projektu oświetlenia wynosi 300 PLN.



 Kaucja jest zwracana klientowi w formie rabatu udzielanego przy składaniu zamówienia na
produkty do oświetleniowe do danego pomieszczenia. Klient może finalnie zdecydować się
na  wybór  innych  produktów oświetleniowych  niż  użyte  w  projekcie  jeżeli  posłużą  one
wykończeniu danego wnętrza.

 Aby uzyskać zwrot kaucji zamówienie w sklepie HomeKONCEPT.Shop musi opiewać na
kwotę równą lub wyższą 2 000 PLN brutto.

D. Projekt ułożenia płytek
 Celem wykonanej usługi jest pokazanie widoków ścian i posadzki wnętrza ze zwróceniem

uwagi na ułożenie płytek w pomieszczeniu.
 W ramach zamówionej usługi klient otrzymuje rysunek z rzutem pomieszczenia z góry oraz

rysunki widoków ścian z rozrysowanym układem płytek.
 Schemat  ułożenia  płytek  jest  przygotowywany  na  podstawie  wytycznych  oraz  danych

otrzymanych  od  Klienta  (w  szczególności  wymiarów  pomieszczeń  i  schematu
funkcjonalnego).

 Klient zobowiązany jest do dokonania pomiaru pomieszczenia oraz wypełnienia formularza
Zamówienia usługi przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

 Kaucja zwrotna w przypadku projektu ułożenia płytek wynosi 300 PLN.
 Kaucja jest zwracana klientowi w formie rabatu udzielanego przy składaniu zamówienia na

produkty do wykończenia danego pomieszczenia. Klient może finalnie zdecydować się na
wybór innych materiałów niż użyte w projekcie jeżeli  posłużą one wykończeniu danego
wnętrza.

 Aby uzyskać zwrot kaucji zamówienie w sklepie HomeKONCEPT.Shop musi opiewać na
kwotę równą lub wyższą 2 000 PLN brutto.

4. Postanowienia końcowe:
 Właścicielem praw autorskich do wszystkich prac wykonanych w ramach usług opisanych

niniejszym  Regulaminem  pozostaje  HomeKONCEPT.shop  S.Kęksiewicz,  M.Śniegowski
s.c.

 W ramach zamówionej  usługi  Klient  otrzymuje  prawo do jednokrotnego  skorzystania  z
zamówionych materiałów w celu realizacji wykończenia danego wnętrza.


