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Potwierdzenie odbioru

Formularz zamówienia

Adres

Adres budowy

Odbierający koncepcję. Akceptacja koncepcji i przedmiaru.

Imię i nazwisko

Data, podpis i pieczątka firmy

Adres e-mailTelefon

UwagiSkładający zamówienie. Akceptacja warunków ogólnych.

Projektant

Słownie

Data, podpis i pieczątka firmy

Przyjmujący zamówienie

Przekazujący koncepcję

Wpłacona kaucja

R

1. Zamówienie na projekt nawierzchni, który jest koncepcją projektową dotyczącą kostek z grupy Premium (płukane, śrutowane, antico, kolormix, Replico) 

składa się w dowolnym punkcie sprzedaży Chyżbet wypełniając formularz zamówienia dostępny u sprzedawcy lub u  przedstawiciela handlowego.

2. Usługa projektowa polega na wykonaniu jednej koncepcji w formie 2D, w kolorowej grafice CAD, zwymiarowaniu na potrzeby wykonawstwa oraz podaniu 

szacunkowej ilości materiałów z oferty wykonawcy. Jest wykonywana wyłącznie dla tej części inwestycji, która obejmuje zastosowanie materiałów 

wymienionych w pkt 1. Dopuszcza się wniesienie do przedstawionej koncepcji jedynie takich korekt i zmian, które nie zmieniają geometrii układu 

nawierzchni w sposób oznaczający wykonanie nowego projektu.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłacenie kaucji na poczet zakupu materiału, wynikającej z rzeczywistej, potwierdzonej w obmiarze powierzchni 

kostki wokół jednego obiektu i wynoszącej brutto:

a. 1000 zł dla powierzchni od 150 m2 do 500 m2 kostki

b. 1300 zł zł dla powierzchni powyżej 500 m2 kostki

4. Kaucja podlega zwrotowi w postaci rabatu przy zakupie materiału. Rabat udzielany jest w okresie do 90 dni od odbioru koncepcji przez Klienta, w 

momencie dokonywania zakupu materiału u tego samego sprzedawcy u którego została zamówiona usługa oraz na podstawie faktury VAT za wykonanie 

usługi projektowej.

 Wysokość rabatu jest równa wartości usługi projektowej obejmującej pojedynczą koncepcję projektową i jedną wizytę projektanta na budowie.

5. Termin wizyty oraz wykonania usługi projektowej ustalany jest każdorazowo z projektantem.

6. Koszt każdej dodatkowej wizyty projektanta wynosi 500 zł.

7. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują firmie Chyżbet.

8. Klient w momencie odbioru koncepcji nabywa na własność egzemplarz koncepcji i jest upoważniony do jednorazowego jej wykorzystania.

9. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego i bezterminowego udostępnienia terenu inwestycji w celu wykonania zdjęć z realizacji przez przedstawiciela 

wykonawcy oraz udziela zgody na wielokrotne wykorzystanie ich w materiałach komercyjnych Grupy Chyżbet sp. z o.o. na wszelkich wybranych przez nią 

polach eksploatacji.
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