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Regulamin usługi projektowanie i wizualizacja łazienki 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usługi wizualizacji przez  DOMAT 
Jarosław Antkowiak z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 95c 63-840 Krobia NIP: 
696-173-22-10, REGON: 382185992. 

2. Projekt wizualizacji pomieszczenia nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie Prawo 
budowlane. Projekt wizualizacji pomieszczenia stanowi symulację komputerową 
wykonaną dla celów poglądowych.  

§2 

1. Cena usługi projektowej jest zależna od wybranego planu. Podana cena jest ceną brutto 
zawierającą 23% VAT i jest płatna z góry jedną z wymienionych poniżej form płatności: 

a. przelewem na konto bankowe: SANTANDER 77 1090 1258 0000 0001 4208 5994 

b. szybki przelew PayU 

c. gotówką lub kartą w siedzibie firmy DOMAT 

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wystawienie faktury na usługę projektową. 

3. Projekt jest wysyłany do Klienta w wersji cyfrowej na adres poczty elektronicznej podany 
przy opłaceniu usługi projektowej. 

4. W ramach jednej wizualizacji Klient ma prawo do 1 poprawki, która nie wymagają zmiany 
wymiarów w projekcie lub zmiany kolekcji wybranych płytek. Kolejna zmiana w 
wizualizacji jest dodatkowa płatna w kwocie 50zł brutto. Poprawki nie podlegają 
odliczeniu przy promocji „Projekt łazienki GRATIS” 

§3 

1. Klient przekazuje informacje niezbędne do prawidłowego wykonania projektu:  
a. wybraną kolekcję płytek ceramicznych z oferty firmy DOMAT 

b. wybrane elementy wyposażenia łazienki z oferty firmy DOMAT 

c. wymiary pomieszczenia, wysokość ściany kolankowej (w przypadku 
pomieszczeń na poddaszach) oraz długość prostego sufitu, wysokość i 
szerokość okna a także głębokość wnęki, odległość okna i drzwi od narożników,  
rozmieszczenia mediów 

2. Projekt zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od momentu opłacenia usługi. 

§4 

mailto:biuro@domat24.pl
http://www.domat24.pl/
http://www.facebook.pl/domatkrobia


 
DOMAT Jarosław Antkowiak 
ul. Powstańców Wielkopolskich 95c 
63-840 KROBIA 
TEL. 065 573 86 58 biuro@domat24.pl 
www.domat24.pl  www.facebook.pl/domatkrobia 

 
2/3 

1. Ilości płytek ceramicznych, dekoracyjnych oraz innych materiałów użytych w projekcie 
wyliczane są do pełnych jednostek handlowych i/lub na pełne opakowania. 

2. Klient może wprowadzać zmiany w projekcie na etapie wykonywania 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 klienta po zaakceptowaniu projektu. 

3. Sklep nie przyjmuje zwrotów niewykorzystanych materiałów. 

4. Przez dokonaniem zamówienia na płytki ceramiczne wg. specyfikacji w projekcie, należy 
podaną ilość skonsultować z wykonawca. Inny sposób ułożenia płytek lub docinek może 
zwiększyć lub zmniejszyć wymaganą ilość płytek. 

§5 

1. W celu skorzystania z promocji „Projekt łazienki GRATIS” Klient zobowiązuje się 
dokonać zakupu płytek ceramicznych lub wyposażenia łazienkowego użytego w 
projekcie na kwotę określoną w umowie, o ile wartość nabytych materiałów wyniesie 
minimum 2000 zł. W przeciwnym razie cena wykonania usługi się nie zmienia.  

2. Po dokonaniu zakupu i uiszczeniu należności Klient otrzyma zwrot opłaty za usługę 
projektowania i wizualizacji w formie korekty do faktury. 

3. W przypadku, wycofania z produkcji płytek użytych w projekcie w terminie wskazanym w 
§3 ust. 2 Regulaminu , projektant przygotuje nieodpłatnie nową wizualizację tego 
samego pomieszczenia. 

§6 

Każda wizualizacja powstała na zlecenie Klienta stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa 
autorskiego, który należy do DOMAT Jarosław Antkowiak. Kopiowanie, publikowanie, 
rozpowszechnianie, udostępnianie, powielanie lub wykorzystanie wizualizacji lub jej 
fragmentów bez pisemnej zgody DOMAT jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa. 
DOMAT Jarosław Antkowiak udziela klientowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Projektu 
wyłącznie na potrzeby własne, bez możliwości dalszej odsprzedaży, innego komercyjnego 
wykorzystania lub udostępniania innym osobom (w tym także o charakterze nieodpłatnym). 
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PRZYKŁAD ZWYMIAROWANEJ ŁAZIENKI NA PODDASZU 
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