
OGÓLNE WARUNKI USŁUGI PROJEKTOWE

I. Zawarcie umowy i warunki płatności
1. Usługa projektowa obejmuje wykonanie, na podstawie Zamówienia złożonego przez

Zleceniodawcę - Klienta będącego Konsumentem za pośrednictwem Strony Internetowej

lub w czasie bezpośredniej wizyty w oddziałach Sprzedawcy, jednej wersji aranżacji

nawierzchni w oparciu o wytyczne Klienta oraz produkty PREMIUM z oferty Sprzedawcy.

2. Podstawą do realizacji usługi projektowej jest wypełnienie Formularza zamówienia,

akceptacja i podpis Ogólnych warunków usługi projektowej (w przypadku wyboru

opcji Basic 2d lub Vision 3d - przed przyjazdem projektanta na budowę ).

3. Zamówienia oraz płatności za usługę projektową można dokonać w oddziałach Sprzedawcy

lub on-line. W przypadku zamówienia on-line lub telefonicznie prosimy o dokonanie wpłat

przelewem na konto: ING 53 1050 1269 1000 0022 1448 6926

4. Opłaty za wersje usługi podane są na stronie internetowej sklepu www.novum.info.pl/sklep

w produkcie USŁUGA PROJEKTOWA oraz na Formularzu zamówienia.

5. Warunkiem wykonania Projektu jest aby powierzchnia do wykorzystania w takim Projekcie

dla produktów nawierzchniowych była nie mniejsza niż 100 m2 (sto metrów kwadratowych)

i nie większa niż 350 m2 ( trzysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych) W przypadku

mniejszej powierzchni niż 100 m2 – możliwa jest wycena indywidualna lub opcja e-projekt,

w przypadku powierzchni większej niż 350 m2 – wycena indywidualna.

6. W przypadku niemożności wykonania aranżacji nawierzchni przez projektanta z przyczyn

nie leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca nie ponosi opłat a całość wpłat

zostanie zwrócona.

7. W przypadku wyboru wersji E-PROJEKT opłata jest stała i nie jest rozliczana przy zakupie

materiału.

8. Wniesiona opłata lub kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku przekroczenia terminu

dokonania zakupu oraz gdy niemożność wykonania aranżacji nawierzchni wynika

z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

9. Do wersji E-PROJEKT, BASIC 2D oraz VISION 2D+3D Klient może domówić schemat

ogrodzenia frontowego do max. długości 50 mb z produktów dostępnych w ofercie

Sprzedawcy. Koszt wykonania schematu ogrodzenia podany jest na

www.novum.info.pl/sklep w produkcie USŁUGA PROJEKTOWA oraz na Formularzu

zamówienia. Przedstawiony schemat ogrodzenia ma charakter poglądowy. Schemat

ogrodzenie z produktów dostępnych w ofercie Sprzedawcy. Sporządzenie schematu

ogrodzenia nie jest odrębną usługą i występuje tylko w pakiecie z aranżacją nawierzchni.

10. Roślinność przedstawiona w aranżacji ma charakter poglądowy.

11. Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez ponoszenia opłat w terminie do 7 dni od

przesłania Zamówienia i/lub kontaktu z Projektantem. Chyba, że zostały podjęte działania

projektowe ( m.in. pomiar, sporządzona koncepcja )

12. Zleceniodawca w odrębnym dokumencie wyraża zgodę na wykonanie zdjęć i filmów posesji

po realizacji inwestycji do celów marketingowych Sprzedawcy. Po wykonaniu zdjęć i

montażu Zleceniodawca otrzymuje kopie na użytek własny.

13. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują Sprzedawcy a Zleceniodawca ma

prawo wykorzystać zakupioną koncepcję architektoniczną w ramach jednej inwestycji.

14. Projekt nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane jak i w aktach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza w szczególności, że do

Projektu nie stosuje się wymogów i obowiązków przewidzianych w tych aktach. Projekt jest

koncepcją aranżacji nawierzchni i / lub tarasu i / lub ogrodzenia, z produktów PREMIUM

dostępnych w ofercie sprzedawcy.

15. Projektant nie jest zobowiązany do wykonywani nadzoru autorskiego nad realizacją

inwestycji na podstawie Projektu.



II. Harmonogram pracy nad projektem
1. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu, Zlecenie na wybraną wersje projektu zostanie

przekazane Projektantowi.

2. W terminie do 7 dni roboczych Projektant skontaktuje się z Klientem w celu umówienia

wizyty lub weryfikacji przesłanych materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

3. Usługa projektowa obejmuje jedną wizytę projektanta na budowie. (opcja Basic 2d i Vision

3d ) W przypadku dojazdu na odległość pond 40 km od oddziału Sprzedawcy ,

Zleceniodawca ponosi dodatkowy koszt w wysokości 4 zł/km. Pomiary w terenie wykonuje

się na terenie Polski.

4. Forma przekazania aranżacji nawierzchni jest ustalana indywidualnie z projektantem. W

przypadku opcji e-projekt, Zleceniodawca otrzymuje na podany adres e-mail wersję

elektroniczną .pdf. i .jpg Aranżacji nawierzchni .

5. Termin wykonania koncepcji Projektu wynosi 14 dni roboczych od dnia pomiaru lub od

dnia uzyskania od klienta potrzebnych materiałów do realizacji projektu. Termin realizacji

może ulec wydłużeniu w sezonie wysokim ( marzec- wrzesień ) przy dużym obłożeniu

projektowym.

6. Po przesłaniu przez projektanta koncepcji Projektu, klient ma 14 dni na wprowadzenie

ewentualnych zmian/korekt. Po upływie tych dni projekt uznawany jest za zaakceptowany.

7. Klient może łącznie w toku realizacji Projektu zgłosić nie więcej niż dwukrotnie, korekty

dotyczące zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych. Korekty to zmiany mające

znaczenie przy sporządzaniu specyfikacji materiałowej z produktów z oferty Sprzedawcy.

8. Wprowadzenie większej ilości korekt lub po upływie 14 dni jest możliwe po opłacie

ustalonej z Projektantem. Orientacyjny koszt pracy nad zmianami wynosi 80zł/h brutto.

9. Projektant przygotuje Projekt w końcowej wersji w terminie do 7 dni roboczych od dnia

zgłoszenia uwag przez Klienta. Przesłanie do Klienta Projektu w końcowej wersji stanowi

zakończenie realizacji Zamówienia.

III. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych wersji usług
Klient jest uprawniony zamówić Projekt wyłącznie w jednej z wersji przewidzianych w

Zamówieniu, tj.:

1. E-PROJEKT – usługa projektowa polegająca na zdalnym przygotowaniu Projektu bez

wizyty projektanta na terenie inwestycji . Konsultacje odbywają się drogą mailową i/lub

telefoniczną. Klient ma do wyboru dwie opcje E-PROJEKT :

- E-PROJEKT 2D : projekt nawierzchni w technice 2D w skali 1:100

z wymiarowaniem i oznaczeniami zastosowanych produktów z oferty

SPRZEDAWCY . Zawiera specyfikację materiałową.

- E- PROJEKT 2D+3D : projekt nawierzchni w technice 2D w skali 1:100

z wymiarowaniem i oznaczeniami zastosowanych produktów z oferty

SPRZEDAWCY. Do tego wariantu sporządzany jest model 3D w kolorze oraz

przykładową lokalizacją roślinności. Zawiera specyfikację materiałową.

2. BASIC 2D - usługa projektowa obejmuje jedną wizytę projektanta na terenie budowy

podczas której dokonywany jest pomiar. Projekt sporządzony jest w technice 2D w skali

1:100 z wymiarowaniem i oznaczeniami zastosowanych produktów z oferty sprzedawcy.

Zawiera specyfikację materiałową.

3. VISION 2D+3D - usługa projektowa obejmuje jedną wizytę projektanta na terenie

budowy podczas której dokonywany jest pomiar. Projekt sporządzony jest w technice

2D w skali 1:100 z wymiarowaniem i oznaczeniami zastosowanych produktów z oferty

sprzedawcy. Do tego wariantu sporządzany jest model 3D w kolorze oraz przykładową

lokalizacją roślinności. Zawiera specyfikację materiałową.



REALIZACJA PROJEKTU E-PROJEKT 2D I E-PROJEKT 2D + 3D

1. Usługa projektu E-PROJEKT 2D I E-PROJEKT 2D+3D odbywa się w całości

zdalnie.

2. Klient wraz z Zamówieniem ma obowiązek dostarczyć :

− Projekt zagospodarowania terenu w skali ( 1:200, 1:500 ) z uwzględnionym

przebiegiem granic i budynkiem . np. mapę do celów projektowych

− Aktualne rzuty przyziemia i parteru budynku w skali ( 1:100 lub 1:50 )

− Aktualne zdjęcia posesji dla której ma być sporządzony projekt

− Dodatkowe informacje, dane, wskazówki, szkice, inspiracje mające znaczenie

przy procesie projektowym.

− Wybór materiałów nawierzchniowych

3. Przedstawioną w projekcie kolorystykę należy traktować poglądowo, może być ona

niedokładna lub przybliżona z uwagi na różne odwzorowanie kolorów przez monitory

ekranowe.

4. Konsultacje projektowe dokonywane są mailowo i/lub telefonicznie

REALIZACJA PROJEKTU BASIC 2D I VISION 2D+3D :
1. Usługa projektu Basic 2D: obejmuje jedną wizytę projektanta na terenie budowy w

odległości do 40 km od siedziby firmy. W przypadku dojazdu na odległość powyżej 40

km Klient ponosi dodatkowy koszt w wysokości 4 zł/ km. Pomiary w terenie wykonuje

się na terenie Polski.

2. Termin wizyty zostanie ustalony przez Projektanta bezpośrednio z Klientem.

3. Przedstawioną w projekcie kolorystykę należy traktować poglądowo, może być ona

niedokładna lub przybliżona z uwagi na różne odwzorowanie kolorów przez monitory

ekranowe.

4. Konsultacje projektowe dokonywane są mailowo i/lub telefonicznie i/lub w oddziałach

Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu z Projektantem.

Data i Podpis …………………………………..……………

……………………….……....... 

(miejscowość i data)



Zgoda na wykonanie i wykorzystanie
fotografii o raz filmów z realizacji inwestycji

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………………………....

Zamieszkały/a………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Wyrażam zgodę na wykonanie i wykorzystanie zdjęć i filmów mojej posesji. Zdjęcia oraz filmy zostaną

wykorzystane do promocji firmy :

NOVUM STONE EXPERT Sp.z o.o.

( dot. produktów z asortymentu sprzedażowego oraz projektów nawierzchni ) oraz ……………………………………….

firmy wykonawczej, która wykonywała realizację inwestycji.

Materiał zostanie w posiadaniu firmy NOVUM STONE EXPERT oraz ……………………. Nie będzie przekazywany

osobom trzecim.

Zgromadzony materiał będzie wykorzystywany na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz

ulotkach promocyjnych ww. firm.

Na fotografiach oraz filmach NIE zostanie zarejestrowany adres inwestycji oraz charakterystyczne punkty

orientacyjne.

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie.

………………………………………………………………………….

(czytelny podpis właściciela posesji




