………………………………………………………………
Data wypełnienia formularza

"PROJEKT TYLKO 1 ZŁ”

Formularz Zamówienia Koncepcji Nawierzchni lub Ogrodzenia

Dane Punktu Sprzedaży

Pieczątka

Telefon /e-mail

Dane Klienta (inwestora)

Data przyjęcia wypełnionego formularza zamówienia przez ZIEL-BRUK Sp. z o.o./ZIEL-BRUK MAKAREWICZ*
(Wypełnia tylko ZIEL-BRUK®)…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko /Adres inwestycji

Telefon /e-mail

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU
• Oddział Zielona Góra ZIEL-BRUK MAKAREWICZ - T: 516 140 975; 506 689 710 / E: projekt.ploty@zielbruk.pl
• Oddział Gorzów Wielkopolski ZIEL-BRUK Sp. z o.o. - T: 504 292 261 / E: projekt.gorzow@zielbruk.pl

PYTANIA POMOCNICZE DO WYKONANIA PROJEKTU ARANŻACJI (właściwe podkreślić)
PREFEROWANE KOLORY
• ceglasto czerwony (terrakota)
• barwy jesieni
• beżowy / piaskowy
• brązowy
• szary / grafitowy
• inny

ULUBIONE FIGURY, KSZTAŁTY
• linie proste i kąty proste
• linie swobodnie prowadzone
• okręgi i łuki
• kwadraty i prostokąty
• trójkąty
• inne

PREFEROWANY UKŁAD
• formalny,
• swobodny

PREFEROWANY STYL
• minimalistyczny
• nowoczesny
• prosta elegancja
• romantyczny
• retro
• inny

PRZEZNACZENIE NAWIERZCHNI
• ruch pieszy
• ruch samochodów osobowych
• ruch samochodów ciężarowych

PLANOWANA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH
(wpisać ilość)

------Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o usłudze „PROJEKT TYLKO 1 ZŁ”








z reklamy w prasie
z plakatu lub banneru
ze strony internetowej www.zielbruk.pl
od znajomego
z ulotek, katalogów
z targów branżowych
inne (proszę napisać jakie?)………………………………………………………..................................................................................
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WARUNKI WSPÓŁPRACY DLA WYKONANIA USŁUGI W RAMACH PROMOCJI "PROJEKT TYLKO 1 ZŁ”
§1
Postanowienia ogólne.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ilekroć jest mowa o PROJEKCIE należy przez to rozumieć usługę wykonania koncepcji aranżacyjnej nawierzchni lub ogrodzenia
w ramach Promocji „PROJEKT TYLKO 1 ZŁ”.
PROJEKT wykonywany jest wyłącznie w oparciu o wyroby ZIEL-BRUK® z segmentu Premium ujętego poniżej w §1 pkt. 3 dla
powierzchni brukowej minimum 100 m2 lub łącznej wartości zamówienia 8000 zł brutto.
Zakres wyrobów Premium ZIEL-BRUK® obejmuje: Płyty Tarasowe i Ogrodowe / Szlachetne Kostki Brukowe tj. Antyczne,
Kamienne, Klasyczne / Dział Schody, Obrzeża, Krawężniki / Dział Ogrodzenia i Mury / Dział Murki i Palisady / Dział Mury
Oporowe.
Dostarczona Klientowi Koncepcja nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Stanowi jedynie ogólny
zarys/koncepcję układu produktów ZIEL-BRUK®, a projektant nie jest zobowiązany do nadzoru projektu przy realizacji
inwestycji.
Podstawą podjęcia prac projektowych jest wypełniony Formularz Zamówienia Projektu oraz wniesienie opłaty na poczet
wykonania PROJEKTU w kwocie 600 zł brutto. Po spełnieniu wszystkich Warunków Promocji zostanie udzielony Rabat w
wysokości 599 zł brutto.
Warunkiem skorzystania z Promocji „ PROJEKT TYLKO 1 ZŁ” jest spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych punktów:
1) Wypełnienie i złożenie niniejszego Formularza Zamówienia PROJEKTU;
2) Wniesienie opłaty 600 zł brutto na poczet wykonania PROJEKTU;
3) Złożenie zamówienia zgodnie z projektową specyfikacją materiałową na Formularz Zamówienia Produktów
dostępnym na www.zielbruk.pl
4) Zakup materiału zgodnie ze specyfikacją materiałową lub równoważnego z zakresu Płyty Tarasowe i Ogrodowe /
Szlachetne Kostki Brukowe tj. Antyczne, Kamienne, Klasyczne / Dział Schody, Obrzeża, Krawężniki / Dział Ogrodzenia
i Mury / Dział Murki i Palisady / Dział Mury Oporowe - w terminie nieprzekraczającym 180 dni od momentu
uiszczenia opłaty za PROJEKT. Przez Zakup należy rozumieć opłacenie i odbiór materiału zgodnego ze specyfikacją
projektową.
§2
Opis warunków.
Formularz Zamówienia Projektu należy złożyć w Punkcie Sprzedaży Produktów ZIEL-BRUK, w którym będzie realizowane
zamówienie produktów ZIEL-BRUK lub przesłać elektronicznie na jeden z podanych adresów email w pkt. 4 ust. 8 poniżej.
Do wypełnionego Formularza należy dołączyć:
1) rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce oraz zaznaczyć skrzynki
prądowe/gazowe itp. jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu
budowlanego),
2) zdjęcia budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w
odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem (łącznie maksymalnie
6 zdjęć cyfrowych w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 3000x2000 pikseli),
3) dodatkowe informacje propozycje szkice przygotowane przez Klienta.
4) potwierdzenie wniesienia opłaty za PROJEKT w wysokości 600 zł brutto.
Prace projektowe obejmują wykonanie 1 (jednej) koncepcji układu Szlachetnych Materiałów Betonowych ZIEL-BRUK®. W
przypadku konieczności - jedną wizytę na budowie. Przewidziana jest możliwość wykonania maksymalnie 3 (trzech)
poprawek koncepcji projektowej Szlachetnych Materiałów Betonowych ZIEL-BRUK®.
Usługa „PROJEKT TYLKO 1 ZŁ” nie obejmuje aranżacji zieleni na projektowanym terenie.
Określone w PROJEKCIE zestawienie ilościowe podawane jest w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego
zapotrzebowania.
Szczegóły wykonania koncepcji oraz forma i termin jej przekazania Klientowi jest ustalana z Projektantem podczas spotkania
lub kontaktu telefonicznego.
Po naniesieniu poprawek i uwzględnieniu niezbędnych szczegółów, Klient otrzyma gotowy PROJEKT w formie elektronicznej
na podany przez siebie adres e-mail:
….....................................................................................................................................................................................................
Adres e-mail Klienta, na który przesłać projekt aranżacji –proszę wypełnić czytelnie.

8.

Termin wykonania Projektu : 2-4 tygodnie od momentu pobrania wymiarów rzeczywistych na posesji Klienta (w zależności od
sytuacji związanej z natężeniem prac: w sezonie wiosennym marzec-czerwiec czas ten może ulec wydłużeniu).
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§3
Wnoszenie opłat.
1.

Wpłat kaucji można dokonywać w Hurtowni/Punkcie sprzedaży lub przelewem na konto ZIEL-BRUK (skreślić niepotrzebne
w zależności od tego kto jest podmiotem obsługującym Klienta):
ZIEL-BRUK Sp. z o.o. / ul. Mosiężna 27/66-400 Gorzów Wlkp.( numer konta)
38

1140

1850

0000

4315

7800

1001

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ./ ul. Lubuska 28, Płoty / 66-016 Czerwieńsk ( numer konta)
73

2.
3.

1750

1149

0000

0000

0479

1487

W tytule wpisując: PROJEKT imię i nazwisko Klienta - np. PROJEKT Jan Kowalski
Po zaksięgowaniu wpłaty Punkt Sprzedaży wystawi dla Klienta fakturę VAT za „PROJEKT”.
Po spełnieniu warunków promocji §1 pkt.6 Punkt Sprzedaży udzieli Klientowi Rabat w kwocie 599 zł brutto. W celu
udzielenia Rabatu, zostanie wystawiona faktura korygująca VAT, a powstała z tego tytułu należność zostanie przekazana
Klientowi przelewem na konto o niżej podanym numerze najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania w/w
faktury korygującej.

Nr konta Klienta
7.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadkach: przekroczenia terminu dokonania zakupu (§1 pkt 6.4) lub niezgodności
z projektową specyfikacją materiałową – zakupienie produktów innych niż Płyty Tarasowe i Ogrodowe / Szlachetne Kostki
Brukowe tj. Antyczne, Kamienne, Klasyczne / Dział Schody, Obrzeża, Krawężniki / Dział Ogrodzenia i Mury / Dział Murki i
Palisady / Dział Mury Oporowe lub o wartości zamówienia poniżej 8000 zł brutto oraz gdy niemożliwość wykonania Projektu
wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta.
§4
Postanowienia końcowe.

Ilekroć w niniejszych Warunkach współpracy jest mowa o ZIEL-BRUK® należy przez to rozumieć ZIEL-BRUK Sp. z o.o. lub ZIELBRUK MAKAREWICZ. w zależności od tego kto jest podmiotem obsługującym Klienta
2. PROJEKT jest własnością firmy ZIEL-BRUK® i jest integralną częścią zamówienia na produkty ZIEL-BRUK®.
3. W ramach niniejszej umowy ZIEL-BRUK® zastrzega sobie prawo wykonania - w trakcie i po zakończeniu inwestycji dokumentacji fotograficznej wszystkich użytych produktów ZIEL-BRUK® również na cele promocyjno-reklamowe ZIEL-BRUK®
na co Klient nieodpłatnie wyraża zgodę.
4. ZIEL-BRUK® udziela Klientowi upoważnienia do jednorazowego skorzystania z PROJEKTU.
5. Klient oświadcza, że zapoznał się z przykładowymi aranżacjami, oraz że został poinformowany o głównych cechach usługi
świadczonej przez ZIEL-BRUK® w związku z przygotowaniem projektu.
6. Usługa projektowa nie dotyczy punktów sprzedaży Leroy Merlin.
7. Promocja „PROJEKT TYLKO 1 ZŁ” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.
8. Kontakt w sprawie projektu:
• Zakład Produkcyjny Zielona Góra – T: 516 140 975; 506 689 710 / E: projekt.ploty@zielbruk.pl
• Zakład Produkcyjny Gorzów Wielkopolski – T: 504 292 261 / E: projekt.gorzow@zielbruk.pl
9. Klient podpisując niniejszy dokument oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z Warunkami Gwarancji na Produkty ZIELBRUK®, Instrukcjami montażu oraz uwagami i zaleceniami producenta dostępnymi na stronie www.zielbruk.pl
10. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów tych faktur w formie elektronicznej na
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.

Miejsce i Data

Podpis Klienta akceptującego warunki współpracy
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