REGULAMIN USŁUGI WIZUALIZACJI W OBI
§1
Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usługi wizualizacji przez Superhobby
Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092178, NIP: 951-10-08-094,
REGON: 011429513, kapitał zakładowy w wysokości: 740.000.500 zł, przez należący do niej
market OBI, zwany dalej „Market OBI”.
§2
1. Usługa wizualizacji polega na opracowaniu wizualizacji wnętrz przez wyznaczoną osobę,
świadczącą usługi wizualizacji w Markecie OBI, z wykorzystaniem programu do
projektowania na podstawie podanych przez Klienta wymiarów projektowanego
pomieszczenia i rozmieszczenia mediów. Na podstawie wykonanej wizualizacji Klient
uzyska informację o orientacyjnym zużyciu ilości materiałów potrzebnych do
wykończenia pomieszczenia. Materiały te są do nabycia przez Klienta w Markecie OBI, w
którym jest wykonywana usługa wizualizacji.
2. Cena usługi wizualizacji wynosi 200 zł brutto i jest płatna z góry w kasie Marketu OBI w
Punkcie Obsługi Klienta .
§3
1. Usługa wizualizacji obejmuje:
 wizualizację jednego wybranego przez Klienta pomieszczenia,
 kosztorys materiałów użytych w wizualizacji,
 poglądowy rysunek z uwzględnieniem wymiarów elementów zabudowy.
2. Usługa wizualizacji wykonywana jest po uprzednim umówieniu terminu.
3. Przed przystąpieniem do wizualizacji Klient zobowiązany jest do wykonania pomiarów
pomieszczenia (wymiarów ścian, podłogi, otworów okiennych i drzwiowych,
rozmieszczenia mediów oraz innych ważnych dla wizualizacji danych) i podania ich
Projektantowi. Klient ponosi odpowiedzialność za podane przez niego wymiary
pomieszczenia.
4. W ramach jednej wizualizacji Klient ma prawo do drobnych poprawek, które nie
wymagają zmiany wymiarów w projekcie. Zmiana koncepcji wizualizacji (np. zmiana
kolekcji płytek) lub wymiarów pomieszczenia będą traktowane jako kolejne zlecenie
usługi, za którą Klient będzie zobowiązany uregulować należność zgodnie z § 2 ust.2
Regulaminu.
§4
Po akceptacji wizualizacji i kosztorysu przez Klienta, zostanie sporządzone zamówienie na
materiały wskazane w kosztorysie.

§5
1. W przypadku zakupu materiałów przewidzianych w wizualizacji, w markecie, w którym
została wykonana usługa wizualizacji, cena takiej usługi wyniesie 1zł, o ile wartość
nabytych materiałów wyniesie minimum 2000 zł. W przeciwnym razie cena wykonania
usługi się nie zmienia.
2. Opłata za usługę wizualizacji zostanie pomniejszona o 199 zł w momencie dokonania
przez Klienta zakupów w Markecie OBI w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu usługi
wizualizacji.
3. W przypadku, gdy płytki, z których powstała wizualizacja zostały wycofane z produkcji w
terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Market OBI przygotuje nieodpłatnie nową
wizualizację tego samego pomieszczenia, które było przedmiotem pierwotnej
wizualizacji.
§6
Każda wizualizacja powstała na zlecenie Klienta stanowi utwór w rozumieniu przepisów
prawa autorskiego, który należy do Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Kopiowanie,
publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, powielanie lub wykorzystanie wizualizacji
lub jej fragmentów bez pisemnej zgody Spółki jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów
prawa. Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. udziela klientowi niewyłącznej licencji na
wykorzystanie Projektu wyłącznie na potrzeby własne, bez możliwości dalszej odsprzedaży,
innego komercyjnego wykorzystania lub udostępniania innym osobom (w tym także o
charakterze nieodpłatnym).

§7
W przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towarów po uwzględnieniu zwrotu nie uprawnia
do ceny usługi wizualizacji za 1zł, kasjer z Punktu Obsługi Klienta w Markecie OBI dokonuje
zwrotu towaru i równocześnie sprzedaje ponownie usługę projektowania w cenie określonej
w § 2 ust. 2 Regulaminu.
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