
REGULAMIN WIZUALIZACJI ONLINE W YKONYWANYCH W FIRMIE INSERTO      

 

Strona prowadzona jest przez firmę Inserto sp. z o. o. 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53, NIP: 527-284-

27-15, wykonująca usługi wizualizacji.  

I. Warunki wykonania wizualizacji.  

1. Wizualizacja pomieszczenia nie jest projektem architektonicznym, ma charakter poglądowy  

i jest materiałem pomocniczym ułatwiającym klientowi dokonanie wyboru płytek, ceramiki itp. W 

wizualizacji nie uwzględniamy punktów hydraulicznych, elektrycznych oraz indywidualnych 

projektów zabudowy meblowej. 

2. Wykonujemy wizualizację wyłącznie z materiałów dostępnych salonach sprzedaży  

Romax sp. z o. o. sp. komandytowa. 

3. Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia Klient zobowiązany jest do dokonania 

pomiarów łazienki i przekazania projektantowi zwymiarowanego rzutu pomieszczenia. Prosimy 

o skrupulatne podanie wymiarów. Nie dokonujemy zmian wymiarów ścian w trakcie 

wykonywania wizualizacji 

4. Wizualizacja łazienki obejmuje do dwóch propozycji aranżacyjnych, uwzględniających 

wskazówki Klienta. 

5. Dwie poprawki w aranżacji nanoszone są bezpłatnie, trzecia i kolejna poprawka kosztuje 100zł 

za szt., opłata ta nie podlega zwrotowi również w przypadku zakupu towaru wg wizualizacji. 

6. Czas przygotowania pierwszej wersji wizualizacji wynosi około 3-7 dni roboczych, po jej 

zakończeniu klient otrzymuje cztery poglądowe pliki .jpg przedstawiające daną wizualizację. 

Wszelkie zmiany (poprawki) omawiane są e-mailowo bądź telefonicznie. 

7. Projektant nie przekazuje klientowi szczegółowych, zwymiarowanych rysunków technicznych 

pomieszczenia. Wszelkie podane klientowi wymiary są wymiarami ogólnymi (program nie 

uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian.). Ilości wyliczone przez 

program są przybliżone, powiększone o potrzebny zapas. Ostatecznie o ilości kupowanych 

płytek decyduje klient, zalecamy również skonsultowanie ich z glazurnikiem. Za błędy w 

zestawieniu ilości płytek, wynikające z niedokładnych wymiarów pomieszczenia dostarczonych 

przez Klienta firma Inserto sp. z o. o. nie odpowiada  

8. Projektant nie przekazuje plików źródłowych projektu. 

9. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia wizualizacji, klient nie dokona zakupu, plik jest 

kasowany z bazy 

10. Przystąpienie do wizualizacji pomieszczenia oraz wplata zaliczki oznaczają akceptację 

postanowień powyższego regulaminu. 

II. Warunki wynagrodzenia 

1. Przed rozpoczęciem prac związanych z wizualizacją pobieramy 400 złotych brutto za każdą 

łazienkę. Kwota ta jest zwracana w rabacie przy dokonaniu zakupu towaru w firmie Romax na 

kwotę powyżej 4000 złotych brutto w cenach detalicznych (katalogowych). Przykład: po 

zrobionej wizualizacji, sprzedawca podsumowuje ilość towaru, wycenia w cenach detalicznych 

ich wartość wynosi 4000 złotych brutto, sprzedawca zastosuje rabat w wysokości 10% (tj. 400 

złotych) do zapłacenia pozostaje 3600 złotych brutto po rabacie. W przypadku zakupów o 

większej wartości sprzedawca zastosuje wyższy rabat (wg możliwości na danym produkcie), co 

spowoduje wartość rabatu wyższą niż wpłacone 400 złotych.    

2. Rabat nie przysługuje, jeśli Klient złożył zamówienie w salonach Romax przed zamówieniem 

Wizualizacji.  

3. Forma płatności za usługę to przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury proforma; 

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie pracy nad Wizualizacją od dnia zaksięgowania środków na 

rachunku.  

4. Kwoty wynagrodzenia nie mogą zostać zapłacone gotówką ani kartą płatniczą.  

5. Firma Inserto sp. z o. o. jest podmiotowa zwolniona z podatku VAT.  

 

 



III. Odstąpienie od umowy 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni, 

jednakże traci je z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach 

Konsumenta.  

IV. Polityka prywatności  

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez 

firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), która 

gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia.  

2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w 

celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w 

naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów . W 

żadnym przypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.  

3. Informujemy, iż administratorem wszystkich danych osobowych jest firma: Inserto Sp. z o. o.  

01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53, NIP: 527-284-27-15 

V. Pozostałe postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualizacje będą zamieszczane 

niezwłocznie na stronie internetowej. Aktualizacje wchodzą w życie z dniem publikacji i nie 

działają wstecz.  


