Regulamin zakupów:
1. Pracownia prowadzi sprzedaż projektów gotowych prezentowanych w pismach branżowych
oraz na stronach: www.projektysylwiistrzeleckiej i www.soprojekt.pl bezpośrednio w
siedzibie firmy Warszawa, ul. Drawska 5 lub za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane osobiście lub przez stronę www.projektysylwiistrzeleckiej i
www.soprojekt.pl
3. Przed dokonaniem zamówienia Klient może w każdej chwili osobiście obejrzeć przedmiot
zamówienia w siedzibie pracowni Warszawa, ul. Drawska 5 oraz na miejscu otrzymać
bezpłatną pomoc architekta w doborze projektu do warunków zabudowy i uzgodnić
możliwość dokonania ewentualnych zmian w zamawianym projekcie.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się :
a. w przypadku zamówień dokonanych przez wypełnienie przez Klienta FORMULARZA
ZAMÓWIENIA PROJEKTU :
w momencie wysłania przez pracownię e-mailem do klienta potwierdzenia przyjęcia
zamówienia.
b. w przypadku złożenia zamówienia osobiście w siedzibie pracowni :
w momencie podpisania Umowy Sprzedaży Projektu Gotowego
5. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 022 658 25 65 , 607 05 75 07,
e-mailem soprojekt@soprojekt.pl lub osobiście w siedzibie pracowni - w ciągu dwóch dni
od jego złożenia.
6. Klient nie może anulować zamówienia , które zostało już wysłane.
7. Zakupione projekty nie podlegają zwrotowi ani zamianie .
8. Sposoby płatności :
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony projekt:
- przelewem bankowym na konto :
PKO BP 85 1020 1055 0000 99020 147 9088
PROJEKTY SYLWII STRZELCKIEJ
- gotówką w siedzibie firmy Warszawa , ul. Drawska 5
9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT . Faktura VAT wystawiana jest
każdorazowo w dniu dokonania wpłaty za zamówiony projekt.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy
każdym projekcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
11. Odbiór projektu:
- osobiście w siedzibie firmy w uzgodnionym w Umowie Sprzedaży Projektu terminie
- przesyłką pocztową na koszt firmy w ciągu 5 dni od dokonania przez Klienta wpłaty
12. Wszystkie projekty przeznaczone do sprzedaży zgodne są z podanymi na stronach
internetowych www.projektysylwiistrzeleckiej.pl i www.soprojekt.pl opisami i rysunkami.
13. Reklamacje rozpatrywane są wg obowiązującego w Polsce prawa m.in. przepisów Ustawy z 2
marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów .

Oświadczam , że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję

