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• Projekt koncepcyjny kuchni wykonujemy wyłącznie z materiałów dostępnych w ofercie firmy Werk Mebel w Salonach Firmowych
• Wykonanie projektu kuchni to usługa wliczona w cenę zakupionego towaru. Usługa nie dotyczy zakupu w sklepie
internetowym. Warunkiem jego wykonania jest wpłata przez Klienta zadatku.
Projektem nazywamy:
-wizualizację kuchni 3D w kolorze (od 3 do 5 ujęć)
-rzut pomieszczenia
-rzut pomieszczenia z meblami kuchennymi
-widoki/przekroje z meblami kuchennymi
-schemat przyłączy WOD/KAN/EL (w przypadku opcji z wydaniem projektu Zamawiającemu) wydawany na bazie opłaty 30 %
wartości zamówienia
• Zadatek wynosi:
-500 zł brutto w przypadku usługi projektowej bez wydania projektu Zamawiającemu (23 % VAT). Na bazie tej opłaty firma Werk
Mebel wykonuje jedną wizualizację kuchni (od 3 do 5 ujęć) bazując na rzucie budowlanym dostarczanym przez Inwestora. W
przypadku zakupu kuchni w Werk Mebel wartość zamówienia pomniejszona jest o wpłaconą kwotę. Usługa dotyczy kuchni Werk
Mebel.
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-minimum 1500 zł brutto lub więcej (zależnie od złożoności i gabarytów projektu – określa Projektant Werk Mebel) w
przypadku usługi projektowo pomiarowej z wydaniem projektu Zamawiającemu (23 % VAT). Na bazie tej opłaty firma Werk Mebel
wykonuje maksymalnie trzy projekty kuchni, każdy projekt to wizualizacja (od 3 do 5 ujęć). Firma Werk Mebel wydaje na bazie w/w.
opłaty wyłącznie wizualizację kuchni w postaci wydruku w formacie A3 lub przesyła wizualizację drogą elektroniczną. W przypadku
zakupu kuchni w Werk Mebel wartość zamówienia pomniejszona jest o wpłaconą kwotę. Usługa dotyczy kuchni Werk Mebel. Każdy
kolejny projekt / wizualizacja ponad trzecią wersję to opłata dodatkowa 300 zł brutto – w przypadku zakupu kuchni w Werk Mebel
wartość zamówienia pomniejszona jest o wpłaconą kwotę
-wydanie projektu wykonawczego (rzut poziomy z meblami kuchennymi, Inwentaryzacja pomieszczenia, widoki oraz schemat
instalacji wod/kan/el/went) możliwe jest po dokonaniu przez Inwestora wpłaty w wysokości 30 % wartości zamówienia meblowego –
w przypadku zakupu kuchni w Werk Mebel wartość zamówienia pomniejszona jest o wpłaconą kwotę
• Opłata projektowo pomiarowa dotyczy zabudowy kuchennej (meble, blaty, AGD, pomieszczenie kuchenne)
• Warunkiem zaliczenia wpłaconego zadatku na poczet zamówienia mebli kuchennych jest ich zakup w Werk Mebel
• W przypadku niezrealizowania zakupów wpłacony zadatek stanowi zapłatę za projekt, pomiar lub wydanie projektu wykonawczego
Składowe projektu:
• Inwentaryzacja pomieszczenia kuchennego (jedno spotkanie u Klienta na miejscu Inwestycji – pomiar oraz wstępne omówienie
projektu i specyfiki pomieszczenia). Pomiar możliwy jest w chwili gdy na miejscu Inwestycji są tynki/gładzie oraz wylewki podłogowe.
Podczas wykonywanego pomiaru kuchni konieczne jest odpowiednio oświetlone pomieszczenie. W przypadku braku w/w.
elementów praca projektowo – pomiarowa odbywa się na bazie rzutów budowlanych dostarczanych przez Inwestora. Pomiar nastąpi
w chwili gdy będzie spełnione powyższe. Po pomiarze wykonanym przez przedstawiciela Werk Mebel następuje możliwość wysyłki
kuchni do produkcji. Za produkcję kuchni i następstwa wynikające z pomiarów dokonanych przez Zamawiającego Firma Werk Mebel
nie ponosi odpowiedzialności
• Dojazd do Klienta na terenie województwa dolnośląskiego GRATIS – w przypadku innych miejsc poza w/w. usługa dojazdu
kalkulowana jest na zasadzie 1,40 zł brutto za 1 km (liczone w oparciu o ilość KM w drogę na miejsce Inwestycji i powrotnie) +
koszt usługi projektowej lub projektowo pomiarowej (23 % VAT)
• Spotkania z Klientem w salonie Werk Mebel (wybór materiałów, omówienie koncepcji i projektu)
• W przypadku wpłaty 1500 zł brutto lub więcej (zależnie od złożoności i gabarytów projektu – określa Projektant Werk Mebel)
możliwa jest praca on-line za pośrednictwem poczty e-mail (23 % VAT)
• W przypadku kolejnej wizyty przed wysłaniem kuchni do produkcji (koniecznej i wynikającej po stronie Zamawiającego) na miejscu
Inwestycji na życzenie Zamawiającego, każda kolejna wizyta płatna jest dodatkowo i nie wchodzi w skład wartości zamówienia: w
przypadku województwa dolnośląskiego jest to kwota 700 zł brutto. W przypadku miejsc poza w/w. lokalizacją opłata 700 zł
brutto + 1,40 zł brutto za 1 km (liczone w oparciu o ilość KM w drogę na miejsce Inwestycji i powrotnie) (23 % VAT)
• Wykonanie projektu koncepcyjno – funkcjonalnego kuchni (rzut pomieszczenia ze wstawionymi meblami i sprzętem AGD + foto
realistyczne wizualizacje 3D w kolorze)
• W trakcie spotkania lub kolejnych istnieje możliwość naniesienia zmian i poprawek względem możliwości i oferty Werk Mebel
• W przypadku usługi projektowej z wpłatą 500 zł brutto Inwestor otrzymuje kompleksową prezentację projektu kuchni w Salonie
Firmowym Werk Mebel bez wydania elementów składowych projektu oraz bez Inwentaryzacji pomieszczenia (23 % VAT)
• W przypadku usługi projektowo pomiarowej z wpłatą 1500 zł brutto lub więcej (zależnie od złożoności i gabarytów projektu –
określa Projektant Werk Mebel) Inwestor otrzymuje kompleksową prezentację projektu kuchni w Salonie Firmowym Werk Mebel
bazującą na Inwentaryzacji pomieszczenia, bez wydania elementów składowych projektu w tych schematu wod/kan/el/went (23 %
VAT)
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Z uwagi na kompleksową ofertę meblową Werk Mebel w postaci: meble łazienkowe z akcesoriami, pralnie z akcesoriami, pokoje
dzienne z akcesoriami, garderoby z akcesoriami oraz jadalnie z akcesoriami możliwe jest rozwinięcie usługi projektowo pomiarowej
pomieszczenia kuchennego o wyżej wymienione wnętrza wraz z ich zakupem w Werk Mebel:
Salon/Jadalnia - 800 zł brutto, które wchodzi w skład wartości zamówienia meblowego Werk Mebel
Garderoba - 700 zł brutto, które wchodzi w skład wartości zamówienia meblowego Werk Mebel
Łazienka/Pralnia - 1000 zł brutto, które wchodzi w skład wartości zamówienia
Uwagi końcowe:
• Realizacja projektu i zamówienia odbywa się w przeciągu 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia prac projektowych
• Projektant nie decyduje o zmianie architektury wnętrza – zmiana rozmieszczenia ścianek działowych oraz
elementów instalacyjnych. Decyzje, realizacja oraz wykonanie zmian stoją po stronie Zamawiającego
• Klient zamawiając projekt kuchni przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje 3D są jedynie poglądowe i w
sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji.
• 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
• W przypadku pracy projektowej i zlecenia kuchni do produkcji w oparciu o wymiary pomieszczenia dostarczone przez Inwestora
pełną odpowiedzialność za ewentualne krzywizny i odstępstwa bądź brak możliwości zmontowania kuchni ponosi Inwestor
• Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość zamówienia dodatkowej usługi POMIARU SPRAWDZAJĄCEGO
POMIESZCZENIA KUCHENNEGO wykonywanego przez pracownika Werk Mebel na miejscu Inwestycji (na dalszym etapie, po
zamówieniu mebli kuchennych, bezpośrednio przed ich montażem). Jest to usługa dodatkowo płatna i nie wchodzi w skład wartości
zamówienia Werk Mebel: w przypadku województwa dolnośląskiego jest to kwota 1000 zł brutto. W przypadku miejsc poza w/w.
lokalizacją opłata 1000 zł brutto + 1,40 zł brutto za 1 km (liczone w oparciu o ilość KM w drogę na miejsce Inwestycji i powrotnie)
(23 % VAT). Zlecenie/zamówienie w/w. usługi stoi po stronie Zamawiającego (za pośrednictwem poczty e-mail na adres
piotr.skrzydlo@werkmebel.pl). Zamawiający może taką usługę zlecić Werk Mebel nie później niż 3 tygodnie przed montażem
zestawu meblowego, a usługa POMIARU SPRAWDZAJĄCEGO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO zostanie wykonana nie później
niż 2 tygodnie przed montażem zestawu meblowego Werk Mebel. Jest to odpowiedni czas na ewentualne poprawki pomieszczenia
kuchennego względem schematu instalacji WOD/KAN + ELEKTRYKA + ZABUDOWA GK w oparciu o POMIAR SPRAWDZAJĄCY
POMIESZCZENIA KUCHENNEGO. Podczas wykonywania usługi na miejscu Inwestycji przez pracownika Werk Mebel konieczna
jest obecność Zamawiającego oraz reprezentanta ekipy budowlanej Klienta. W przypadku jeśli pomieszczenie kuchenne zostanie
przygotowane przez Zamawiającego niepoprawnie względem schematu instalacji WOD/KAN + ELEKTRYKA + ZABUDOWA GK, a
usługa POMIARU SPRAWDZAJĄCEGO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO nie zostanie zamówiona/zlecona wszelka
odpowiedzialność spada na Zamawiającego łącznie z odwołaniem montażu i wyznaczeniem nowego terminu w oparciu o wolne
terminy ekip montażowych Werk Mebel, w chwili gdy pomieszczenie kuchenne będzie odpowiednio przygotowane.
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• Wymiary: 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 sufity GK i inne rzeczy zastane na miejscu Inwestycji podczas pomiaru.

Miejscowość i data: ……………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Zamawiającego:…………………………………………………….
Dane Miejsca Inwestycji……………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………
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WYKONAWCA

………………………………………

