
 

Data przyjęcia zamówienia ……………………. 

 

ABW SUPERBUK Sp. z o.o. 

Hryniewicze 75/5 

16-061 Juchnowiec Kościelny 

85 745 40 28 

www.superbruk.com.pl 

 

 

ZLECENIE WYKONANIA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ Z MATERIAŁÓW ABW SUPERBRUK Sp. z o.o.  

 

Klient: 

Imię i Nazwisko: …………………………..……………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………..………………………………... 

Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………..…. e-mail ……………………………..………………….. 

Powierzchnia w m²: ………………………………………………………………..……………………. 

 

 

1. Wykonanie koncepcji projektowej obejmuje wyłącznie produkty ABW Superbruk Sp. z o.o. z segmentu 

premium. 

2. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia na wykonanie koncepcji projektowej jest otrzymanie przez 

ABW Superbruk Sp. z o.o. od klienta: 

a) wypełnionego formularza – zlecenia 

b) dokumentacji materiałowej (zwymiarowany i aktualny plan zagospodarowania terenu; rzut 

parteru (przyziemia) budynku/budynków z zewnętrznymi wymiarami;  zdjęcia domu i jego 

otoczenia (w celu uzyskania poglądu na kolor elewacji, ogrodzenia, stylu domu). 

c) Potwierdzenia wpłaty kaucji na poczet wykonania koncepcji ( opłaty i warunki rozliczenia na 

końcu formularza) 

3. Zamówienia mogą być składane: 

a) Osobiście – w siedzibie ABW Superbruk Sp. z o.o.– Hryniewicze 75/5, Juchnowiec Kościelny lub u 

wybranego przedstawiciela handlowego 

b) On – line – na adres superbruk@superbruk.com.pl  

4. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji opartej na materiałach dostarczonych przez 

Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem zarysu koncepcji. Projekt zawiera: zwymiarowany 

rysunek w skali, przedstawiający wzór nawierzchni z podaniem kolorystyki, rodzaju i ilości materiałów 

ABW Superbruk Sp. z o.o., a także zestawienie ilościowe proponowanych wyrobów uwzględnionych w 

projekcie.  

http://www.superbruk.com.pl/
mailto:superbruk@superbruk.com.pl


5. ABW Superbruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w zestawieniu materiałów 

lub ułożeniu nawierzchni wynikające z niedokładnych, niewystarczających lub błędnych danych 

przekazanych przez Klienta. Zestawienie ilościowe wyrobów ABW Superbruk Sp. z o.o. przedstawione w 

projekcie jest podawane w przybliżeniu i może różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania. 

6. Niedopuszczalne jest zastosowanie w projekcie wyrobów innych producentów.  

7. Termin wykonania aranżacji nawierzchni określa projektant w porozumieniu z klientem i wynosi od 2 do 

4 tygodni od momentu dostarczenia przez Klienta kompletnej dokumentacji (w niektórych przypadkach 

termin ten po uzgodnieniu z Klientem może ulec wydłużeniu).  

8. Firma ABW Superbruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia w zakresie 

wykonania koncepcji  w terminie 30 dni od daty otrzymania od Klienta wypełnionego formularza oraz 

dokonania wpłaty. W takim wypadku firma ABW Superbruk sp. z o.o. jest zobowiązana do zwrotu całości 

wpłaconej kwoty. 

9. Ewentualne reklamacje dotyczące procesu realizacji koncepcji projektowej Klient jest zobowiązany 

zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres ABW Superbruk sp. z o.o. Hryniewicze 75/5, Juchnowiec 

Kościelny lub droga elektroniczną na adres superbruk@superbruk.com.pl. Zgłoszenia reklamacyjne 

zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

10. Dane osobowe przekazane ABW Superbruk sp. z o.o. przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. r o ochronie danych osobowych, jedynie w 

celach realizacji zamówienia, kontaktu z klientem a także przeslania zamówionej koncepcji projektowej.  

Administratorem danych osobowych jest ABW Superbruk sp. z o.o. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn 

biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. 

Podanie przez klienta danych osobowych a także ich zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże 

konieczne do realizacji niniejszego zamówienia.  

Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

11. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują w pełni ABW Superbruk sp. z o.o. z zastrzeżeniem 

że klient ma prawo wykorzystać zakupioną koncepcję projektową w ramach jednej inwestycji. 

 

Opłaty: 

 

1. Warunkiem realizacji usługi projektowej jest wpłacenie kaucji w wysokości 1000 zł. 

2. Kaucja 1000 pln będzie rozliczana po zakupie materiału zgodnego ze specyfikacją materiałową 

zaakceptowanego projektu w sposób następujący:  

Opłata za projekt: 

 Koncepcja:    400,00 zł  

 Koncepcja + wizualizacja 3D 500,00 zł  
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         Pozostała kwota wpłaconej kaucji zostanie skompensowana (potracona) z faktury za materiał. 

Zakup materiału  powinien odbyć się w nieprzekraczającym terminie do 3 miesięcy od daty 

przekazania koncepcji do Klienta.  

Jeśli nie dokonają Państwo zakupu w tym czasie, kaucja w pełnej kwocie 1000 pln. traktowana jest 

jako wynagrodzenie za niezrealizowany projekt (wystawimy fakturę lub paragon, która zostanie 

skompensowana z kaucją) 

 

 Opłat prosimy dokonywać  na konto ABW Superbruk. Numer konta: 

 51 1910 1048 2123 0300 3860 0001 w DBP S.A  

Tytułem: Kaucja za projekt 

 

 

 ………………………………..           ...…..……………………………….. 

 Data i podpis Klienta         Data i podpis przedstawiciela 

ABW Superbruk Sp. z o.o. 


