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PROJEKT ARANŻACJI  NAWIERZCHNI  Z  UŻYCIEM  KOSTKI  BRUKOWEJ 

 WARUNKI OGÓLNE 
14.02.2019 

Podstawą podjęcia prac projektowych jest poprawnie wypełniony i przesłany do biura SUPERBET Kempisty Sp. z o.o., 
Sp. k. formularz zamówienia projektu aranżacji nawierzchni z użyciem kostki brukowej oraz wniesienie opłaty która nie 
podlega zwrotowi. Projekty wykonywane są na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza zamówienia, 
określającego zestaw uzgodnień oraz wytycznych koniecznych do podjęcia prac przez Projektanta. Szczegóły wykonania 
koncepcji oraz forma i termin jej przekazania Klientowi jest ustalana z Projektantem. 
1. Koszt projektu  wynosi: 615 zł brutto. Usługa projektowa obejmuje jedno bezpłatne spotkanie z Klientem na terenie 
inwestycji. 
3. Przy zakupie pustaków ogrodzeniowych istnieje możliwość wykonania projektu. Koszt projektu ogrodzeniowego wynosi 
369,00 PLN brutto. 
4. W cenę projektu  ogrodzenia łupanego nie jest wliczona wizyta projektanta na budowie, Wszelkie materiały są 
dostarczane przez Klienta zdalnie. 
5. Szczegóły ustalane są z Projektantem telefonicznie lub mailowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne rozbieżności w zestawieniu asortymentu, opracowanego na podstawie materiałów przekazanych przez 
Klienta.  
6. Klient otrzymuje wydruk projektu  w formacie A3 w kolorze oraz szczegółowe zestawienie materiałów. Wykonanie  
projektu zakończone jest pisemną akceptacją koncepcji przez Klienta. 
7. Termin wykonania koncepcji architektonicznej – 2 do 4 tygodni od momentu otrzymania wszystkich określonych w 
zamówieniu załączników (materiałów niezbędnych do wykonania projektu) oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie 
SUPERBET. Opłaty za projekt można  dokonać  w formie gotówkowej w siedzibie firmy SUPERBET Kempisty Sp. z o.o., 
Sp. k. lub przelewem: Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka 04 8923 0008 0029 0939 2000 0001, w tytule „Wykonanie 
projektu aranżacji nawierzchni z użyciem kostki brukowej”. 
8.  Po zaksięgowaniu opłaty na rachunku SUPERBET Kempisty Sp. z o.o., Sp. k. zostanie wystawiona faktura VAT. 
9. Klient akceptuje, iż SUPERBET, Hurtownia czy Projektant nie jest zobowiązany do nadzoru przy realizacji inwestycji 
przeprowadzonej na podstawie Projektu do niniejszego Formularza oraz  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową 
realizację prac przez Wykonawcę. 
10. Klient zobowiązany jest do współpracy w szczególności poprzez udostępnianie dokumentacji i informacji, które okażą 
się konieczne do prawidłowej realizacji projektu. Projekt realizacji nawierzchni ma charakter koncepcyjny – nie uwzględnia 
założeń dokumentacji nadrzędnej. Poprzez dokumentację nadrzędną SUPERBET rozumie pozwolenia na budowę, 
projekty, inne przepisy regulujące prace budowlane i użytkowanie obiektu. SUPERBET nie ponosi odpowiedzialności za 
wynikające z ww. powodów błędy przy realizacji inwestycji. 
 
□ Klient wyraża zgodę na wstęp na teren nieruchomości Projektanta, przedstawiciela Hurtowni lub przedstawiciela firmy SUPERBET Kempisty Sp. z 
o.o., Sp. k., w celu przeprowadzenia wizji w terenie, (jeżeli będzie to konieczne). 
□ Klient wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej koncepcji, również dla celów reklamowo-promocyjnych  SUPERBET . 
Wykonanie i wykorzystanie przez SUPERBET Kempisty Sp. z o.o., Sp. k. zdjęć nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Klienta.  
□ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji zlecenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
□ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów marketingowych firmy 
SUPERBET Kempisty  Sp. z o.o., Sp. k., Zakrze 114, 08-200 Łosice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 
□ Klient oświadcza, że zapoznał się z  Warunkami Ogólnymi wykonania  Projektu  Aranżacji  Nawierzchni  z użyciem kostki brukowej 
 
□ Klient oświadcza, że zapoznał się i zgadza z polityką prywatności SUPERBET Kempisty dostępną na www.superbet.com.pl oraz w siedzibie 
Producenta. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE z dn. 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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