OGÓLNE WARUNKI KONSULTACJI PROJEKTOWYCH MAXFLIZ:

Konsultacje projektowe w salonach Maxfliz są DARMOWE.
Konsultacje projektowe dotyczące wnętrz w salonach Maxfliz mają na celu na celu omówienie
z doradcą zapotrzebowania klienta, wstępne przedstawienie możliwości oraz rozwiązań.
Przedstawienie nowości, gamya sortymentu, producentów dostępnych w salonie.
Jeżeli klient zdecyduje się na kolejny etap, którym jest „wykonanie projektu” wraz ze
szczegółowymi rysunkami. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem REGULAMIN PROJEKTU
KONCEPCYJNEGO WNĘTRZ.

REGULAMIN PROJEKTU KONCEPCYJNEGO WNĘTRZ Firma Handlowa MAX-FLIZ z o.o. sp.k.
w Krakowie
Projekt koncepcyjny wykonany w salonie Max-Fliz mają na celu przedstawienie rozmieszczenia
sprzętów/mebli producentów dostępnych w salonie wraz z doborem kolorystyki, materiałów,
oświetlenia itp.
1. Projekt koncepcyjny wykonujemy wyłącznie z wyposażenia dostępnego w salonie Max-Fliz
( z wyjątkiem branż, których salon nie ma w ofercie).
2. Wykonanie projektu to usługa wliczona w cenę zakupionego towaru. Warunkiem jego
wykonania jest wpłata przez Klienta zadatku.
3. Zadatek na jedno pomieszczenie wynosi 1500zł. Warunkiem jego zwrotu jest zakup całości
wyposażenia ujętego w projekcie.
4. Zakupu/zamówienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania projektu.
5. W przypadku niezrealizowania zakupów w w/w terminie wpłacony zadatek stanowi zapłatę
za projekt.
Składowe projektu:
1. Inwentaryzacja (spotkanie u Klienta – pomiar oraz wstępne omówienie projektu)
2. Dojazd do Klienta w promieniu 20km gra s, powyżej 20km płatny 1zł/km (liczony w dwie
strony od siedziby firmy Max-Fliz). Każde kolejne spotkanie na życzenie klienta płatne 200zł.
Kwoty te są płatne w dniu spotkania oraz nie są rozliczane wraz z zadatkiem.
3. Spotkanie z Klientem w salonie Max-Fliz (wybór materiałów, omówienie koncepcji).
4. Wykonanie projektu koncepcyjno - funkcjonalnego (rzut + fotorealistyczne wizualizacje 3D)
5. Istnieje możliwość naniesienia jednorazowo zmian w projekcie koncepcyjnym.
6. Po zatwierdzeniu koncepcji klient otrzymuje wizualizacje 3D , rzut oraz zestawienie
materiałów wykorzystanych w projekcie w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.
7. Termin realizacji projektu- do uzgodnienia.

Uwagi końcowe:
1. Projektant nie decyduje o zmianie architektury wnętrza – zmiana rozmieszczenia ścianek
działowych oraz elementów instalacyjnych.
2. Klient zamawiając projekt przyjmuje do wiadomości, że wizualizacje 3D są jedynie poglądowei
w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych
reklamacji.
3. Wszelkie tekstury i kolory materiałów są poglądowe. Przed zamówieniem klient powinien je
zweryfikować.
4. Efekt ostateczny wykonanego pomieszczenia w dużej mierze zależy również od konsekwencji
w jego realizacji, fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za odstępstwa od projektu.
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OGÓLNE WARUNKI UMÓW WIZUALIZACJI ŁAZIENEK
Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Krakowie
tel: 12 211 21 80, 530 860 932
I. Postanowienia ogólne.
1. Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: OWU) wizualizacji łazienek określają zasady, na jakich
Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie
(zwana dalej: MAX–FLIZ) wykonuje usługi wizualizacji łazienek.
2. OWU stanowią integralną część oferty Firmy Handlowej MAX-FLIZ Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie.
3. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów tyczących wizualizacji łazienek zawieranych
przez MAX-FLIZ i stanowią ich integralną część.
4. Wszelkie postanowienia Umowy uzgodnione indywidualnie między Stronami mają
pierwszeństwo przed sprzecznymi z nimi postanowieniami OWU jeżeli zostaną wyraźnie
potwierdzone na piśmie przez MAX–FLIZ.
II. Wykonanie usługi.
1. Wizualizację wykonuje się wyłącznie z płytek dostępnych w sprzedaży w salonie MAX - FLIZ.
Usługa nie dotyczy zakupu w sklepie internetowym.
2. Usługa Wizualizacji jest wliczona w cenę zakupionego towaru. Warunkiem jej wykonania jest
wpłata przez Klienta zadatku (którego wielkość uzależniona jest od wielkości łazienki) na poczet
planowanych zakupów.
3. Zadatek wynosi :
-dla łazienki do 3m2 powierzchni podłogi - 250 PLN,
-dla łazienki powyżej 3m2 powierzchni podłogi - 400 PLN, -dla łazienki powyżej 9m2 powierzchni
podłogi - 900 PLN, - za wizualizację samej podłogi 10 PLN za każdy m2.
4. Na wykonanie Wizualizacji przeznaczony jest jeden termin, który dla łazienki wynosi
maksymalnie dwie godziny, dla podłogi wynosi maksymalnie jedną godzinę. Termin jest
zarezerwowany przez Klienta osobiście lub telefonicznie odpowiednio wcześniej. Wizualizacja
powstaje przed dokonaniem zakupu płytek ceramicznych, w obecności Klienta.
5. W przypadku wykonania przez MAX-FLIZ więcej niż jednej Wizualizacji Klient jest zobowiązany
do zapłaty oddzielnego zadatku na każdą Wizualizację i zarezerwowania oddzielnego terminu dla
każdej Wizualizacji.
6. Warunkiem uzyskania zwrotu wpłaconego zadatku jest zakup w MAX-FLIZ przez Klienta
wszystkich płytek użytych w Wizualizacji.
7. Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów łazienki, a także do wybrania konkretnego
zestawienia płytek. Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające z niedokładnych wymiarów
pomieszczenia dostarczonych przez Klienta firma MAX-FLIZ nie odpowiada.
8. Zakupu należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od wykonania Wizualizacji.
9. W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w terminie o jakim mowa w ust.12
powyżej wpłacony zadatek stanowi zapłatę za usługę Wizualizacji.
10. W dniu zakończenia Wizualizacji, firma MAX-FLIZ zobowiązuje się poinformować Klienta
o dostępności użytych materiałów. Dokonanie przez Klienta zakupów w późniejszym terminie
może spowodować chwilowy brak wyszczególnionego asortymentu. Zaistniała sytuacja nie jest
podstawą do zwrotu Klientowi wpłaconego zadatku.

11. W przypadku gdy płytki, z których powstała Wizualizacja, zostały wycofane z produkcji,
oferuje się Klientowi jednorazową korektę Wizualizaji w ramach wpłaconego zadatku.
12. Wymiary to: ogólny pomiar: długości, wysokości, szerokości ścian; wymiary ewentualnych
wnęk w ścianach ( wysokość wnęki od podłogi oraz odległość od lewego i prawego narożnika
ściany, wysokość, szerokość i głębokość wnęki); wymiary okien i drzwi ( wysokość od podłogi do
parapetu, wysokość i szerokość okna, ewentualnie wysokość i głębokość nadproża okiennego,
odległość okna od lewego i prawego narożnika ściany, wysokość i szerokość drzwi); naniesione
odległości odpływów kanalizacyjnych od narożnika ściany; skosy sufitów (wysokość ścianki
kolankowej, długość skosu rzutowana na podłogę, wysokość i szerokość okna połaciowego,
głębokość wnęki okna połaciowego; wymiary elementów dodatkowych – takich jak stelaż
podtynkowy, czy grzejnik łazienkowy.
III. Inne postanowienia.
1. Usługa Wizualizacji ma na celu pokazanie ogólnej koncepcji ułożenia płytek w pomieszczeniu.
2. Klient otrzymuje Wizualizację w formie czterech wydruków, plików jpg (zawierające
wizualizacje i widoki z kontrastową fugą) przesłanych drogą elektroniczną oraz zestawienie ilości
płytek.
3. Projektant nie przekazuje klientowi szczegółowych, zwymiarowanych rysunków technicznych
pomieszczenia.
4. Wszelkie podane Klientowi wymiary są wymiarami ogólnymi, poglądowymi (program nie
uwzględnia między innymi grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian).
Przed przystąpieniem do prac wykonawca musi zweryfikować podane wartości.
5. Ilości materiałów podane przez projektanta MAX-FLIZ są ilościami szacowanymi, które przed
zamówieniem Klient ma obowiązek zweryfikować na własną odpowiedzialność. Przed
położeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty wymiar płytek oraz odcień.
IV. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. OWU wchodzą w życie z dniem 15 października 2018 r.
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OGÓLNE WARUNKI UMÓW PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ŁAZIENEK
Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Krakowie
tel: (12) 211 21 80
(12) 211 21 81
530 860 932
I. Postanowienia ogólne.
1. Ogólne Warunki Umów (zwany dalej: OWU) projektu koncepcyjnego łazienek określają zasady,
na jakich Firma Handlowa MAX-FLIZ Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej:
MAX – FLIZ) wykonuje usługi projektu koncepcyjnego łazienek.
2. OWU stanowią integralną część oferty Firmy Handlowej MAX-FLIZ Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
3. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów, które tyczą usługi projektu koncepcyjnego
łazienek zawieranych przez MAX-FLIZ i stanowią ich integralną część.
4. Wszelkie postanowienia Umowy uzgodnione indywidualnie między Stronami mają
pierwszeństwo przed sprzecznymi z nimi postanowieniami OWU jeżeli zostaną wyraźnie
potwierdzone na piśmie przez MAX – FLIZ.
II. Wykonanie usługi.
1. Projekt koncepcyjny wykonywany jest wyłącznie z materiałów dostępnych w salonie MAX-FLIZ.
2. Wykonanie projektu to usługa wliczona w cenę zakupionego towaru. Usługa nie dotyczy
zakupu w sklepie internetowym. Warunkiem wykonania projektu koncepcyjnego jest wpłata
przez Klienta na rzecz MAX-FLIZ zadatku.
3. Zadatek wynosi:
-dla łazienek do 3m2 powierzchni podłogi – 1.200zł,
-dla łazienki powyżej 3m2 – 1.600zł,
-dla łazienek powyżej 9m2 – 2.000zł.
4. Na każde pomieszczenie objęte projektem koncepcyjnym Klient wpłaca osobny zadatek.
5. Warunkiem zwrotu jednego zadatku jest zakup płytek w MAX-FLIZ wraz z kompletnym
wyposażeniem.
6. Zakupu/zamówienia należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia współpracy
z MAX-FLIZ.
7. W przypadku niezrealizowania zakupów w terminie o jakim mowa w ust.10 wpłacony zadatek
stanowi zapłatę za projekt.
8. W celu wykonania umowy dokonuje się inwentaryzacji na spotkaniu u Klienta, na którym
dokonuje się pomiaru oraz wstępnego omówienia projektu koncepcyjnego.
9. Dojazd do Klienta w promieniu 20 km jest bezpłatny. Powyżej 20 km jest płatny 1zł za każdy
kilometr (liczony w dwie strony od siedziby firmy MAX-FLIZ do Klienta i z powrotem). Każde
kolejne spotkanie u Klienta na życzenie Klienta to koszt 200 zł. Kwoty te są płatne na podstawie
faktury VAT przed spotkaniem i nie są rozliczane wraz z zadatkiem.
10. Po wykonaniu inwentaryzacji na spotkaniu z Klientem w salonie MAX-FLIZ dokonuje się
wyboru materiałów oraz omawia koncepcję zamówienia.
11. Firma MAX–FLIZ wykonuje następnie projekt koncepcyjno-funkcjonalny
(rzut + fotorealistyczne wizualizacje 3D). Przewidywany czas wynosi około tygodnia, jednakże
może on ulec wydłużeniu w zależności od ilości zamówień.
12. Istnieje możliwość naniesienia przez Klienta jednorazowo zmian w projekcie koncepcyjnym.
13. Po zatwierdzeniu koncepcji Klient otrzymuje wizualizacje 3D, zwymiarowany rzut oraz
zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie w formie drukowanej oraz w wersji
elektronicznej.

III. Inne postanowienia.
1. Realizacja projektu odbywa się podczas dwóch pierwszych tygodni współpracy.
2. Projektant nie decyduje o zmianie architektury wnętrza– zmianie rozmieszczenia ścianek
działowych oraz elementów instalacyjnych.
3. Klient zamawiając projekt koncepcyjny przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje 3D
są jedynie poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą
do ewentualnych reklamacji.
4. Efekt ostateczny wykonanego pomieszczenia w dużej mierze zależy również od konsekwencji
w jego realizacji, fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za odstępstwa od projektu koncepcyjnego.
5. Klient zamawiając towar z projektu koncepcyjnego przyjmuje do wiadomości, że wszelkie ilości
materiałów są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem Klient ma obowiązek
zweryfikować. Przed położeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty wymiar oraz odcień płytek.
6. Wszelkie wymiary podane Klientowi są wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia min.
grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian).
IV. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. OWU wchodzą w życie z dniem 15 października 2018 r.
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