
REGULAMIN  WIZUALIZACJI  ŁAZIENEK

1. Wizualizacja pomieszczenia NIE JEST PROJEKTEM, o którym mowa w ustawie 
Prawo Budowlane. Wizualizacja pomieszczenia stanowi symulację komputerową 
wykonaną do celów poglądowych!

2. Zmawiający przed rozpoczęciem projektowania opłaca usługę wykonania  wizualizacji 
pomieszczenia w kwocie 500 zł za jedno  pomieszczenie.  Usługa wizualizacji jest objęta 
kaucją zwrotną, rozliczaną  w momencie wystawienia faktury zakupu materiałów 
wskazanych w zestawienia do wizualizacji, oraz gdy zamówienie towarów nastąpi nie 
później niż 60 dni od akceptacji zestawienia materiałów użytych w wizualizacji.

3. W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie wpłacona zadatek 
stanowi zapłatę za usługę wizualizacji.

4. Klient ma prawo do wnoszenia poprawek do wizualizacji. W przypadku zmiany 
kolekcji klient ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 100 zł. 

5. W sytuacji, gdy płytki z których wykonywana była wizualizacja zostały wycofane z 
produkcji, oferujemy bezpłatną korektę.

6. Wykonanie wizualizacji odbywa się na podstawie dostarczonych przez Klienta pomiarów 
pomieszczenia, oraz wybrania konkretnej kolekcji płytek. Za ewentualne zmiany i 
nieścisłości w wymiarach firma CERAMPOL nie ponosi odpowiedzialności.
◦ Wymiary: ogólny pomiar: długości, wysokości, szerokości ścian: wymiary ewentualnych

wnęk w ścianach (odległość wnęki od podłogi oraz długość od lewego i prawego 
narożnika ściany, wysokość, szerokośc i głębokość wnęki); wymiary okien i drzwi 
(odległość od podłogi do parapetu, wysokość i szerokość okna, ewentualnie wysokość i 
głębokość nadproża okiennego, odległość okna od lewgo i prawego narożnika ściany, 
wysokość i szerokość drzwi); długość skosu rzutowana na podłogę, wysokość i 
szerokość okna połaciowego, głębokość wnęki okna połaciowego, wymiary elementów 
dodatkowych – takich jak stelaż podtynkowy, czy grzejnik łazienkowy.

7. Istnieje możliwość pomiarów w domu klienta – dodatkowa opłata za pomiar oraz dojazd w 
zależności od odległości (szczegóły  w punkcie wizualizacji).

8. Zmiany w wizualizacji omawiane są w salonie, za pośrednictwem poczty e-mail lub 
telefonicznie

9. Projektant nie przekazuje klientowi szczegółowych, zwymiarowanych rysunków 
technicznych pomieszczenia. Wszelkie podane przez klientów wymiary (ilości) są 
wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia m.in.  grubości kleju, grubości płytki oraz 
krzywizny ścian).

10. Po akceptacji wizualizacji Klient otrzymuje w formie drukowanej lub elektronicznej 
poniższe dokumenty: Rzuty ścian (opcjonalnie), wizualizację 3D, zestawienie produktowe i 
ilościowe a w dalszym etapie wycenę na podstawie której po pisemnej akceptacji następuje 
końcowe zamówienie.

Administratorem danych osobowych jest: CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna
         ul. Kilińskiego, 34-700 Rabka-Zdrój.

 Przyjmuję do wiadomości, że:
• Odbiorcami danych są uprawnieni pracownicy Administratora posiadający upoważnienie do

przetwarzania danych osobowych.
• Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie przez wysłanie wiadomości pocztą 

tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą 
elektroniczną na Adres Administratora z adresu, którego zgoda dotyczy.


