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Materiały wymagane do sporządzenia projektu 

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, szkic inwentaryzacyjny z zaznaczeniem linii ogrodzenia i wymiarami, zdjęcia 

Warunki wykonania projektu 
1. Projekt jest własnością firmy Jadar Sp. z o.o., której przysługują majątkowe prawa autorskie. Jadar Sp. z o.o. w ramach swoich uprawnień upoważnia klienta do 

jednorazowego wykorzystania projektu. 

2. Podstawą do podjęcia prac projektowych jest wypełniony formularz zamówienia oraz wniesiona opłata na poczet wykonania projektu:  

 369,0zł brutto – w ramach promocji zwracamy klientowi 184,00zł; 

3. Klient akceptuje, że Jadar Sp. z o.o. lub projektant w jego imieniu będzie żądał od niego materiałów i informacji niezbędnych do zaprojektowania nawierzchni. 
Klient zobowiązuje się ich rzetelnie udzielić. Brak współpracy ze strony klienta zwalnia z obowiązku realizacji zamówienia. 

4. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji układu ogrodzenia, tj. rzuty i model modułowy fragmentu ogrodzenia.  

5. Aranżacja projektowa Projekt Ogrodzenia jest usługą wyłącznie internetową, tzn. że Projektant nie dojeżdża na teren inwestycji. 

6. Klient ma prawo do dokonania dwóch zmian w projekcie. Pierwszą zmianę w projekcie Klient może wprowadzić w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu, 
kolejną w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawionej wersji wg wskazówek Klienta. Opóźnienia bądź niemożność wykonania Projektu z przyczyn leżących 
po stronie Klienta, nie obciążają firmy Jadar Sp. z o.o. 

7. Usługa projektowa obejmuje: wszystkie produkty z kategorii Ogrodzenia, tj.: Pustak Gładki, Pustak Łupany, Cegła Riva, L-ka, Mini Flor, Multi Flor, Fasada Łupana, 
Cegła Antyk, Cegła Łupana, Cegła Łupana Antyk, Mur Chiński, Daszek Płaski, Daszek Dwuspadowy, oraz poniższe produkty z kategorii Mała architektura: Obrzeże 
Palinea Decor, Obrzeże Palisadowe, Palisada Nostalit Decor, Palisada Alta, Palisada Koala Decor, Palisada Łupana, Palisada Ring Decor, Kamień dekoracyjny. 

8. Do każdego projektu dołączona jest specyfikacja materiałowa. 

9. Termin wykonania projektu wynosi 21 dni roboczych, od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

10. Jadar Sp. z o.o. oświadcza, że specyfikacja materiałowa kostki i galanterii betonowej jest wystarczająca do wykonania przedstawionego projektu. Jadar Sp. z o.o. 
nie odpowiada za niezgodności spowodowane: zmianą projektu, dostarczeniem błędnych materiałów i informacji przez klienta lub kwalifikacjami brukarza. 

11. Jadar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania powykonawczej dokumentacji fotograficznej i zamieszczania zdjęć w swoich materiałach reklamowo - 
promocyjnych a klient wyraża na to zgodę. Wykonanie i wykorzystanie przez Jadar Sp. z o.o. zdjęć nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 
na rzecz Klienta. 

12. Zastrzegamy, że dane teleadresowe Klienta dla którego wykonywany jest projekt nie zostaną ujawnione. 

13. Część wniesionej przez klienta opłaty za projekt (pkt.2) jest zwracana po dokonaniu zakupu asortymentu w ilości zgodnej z zestawieniem materiałowym ujętym na 
arkuszu projektowym.  

14. Wypełniony druk zamówienia aranżacji projektowej Projekt OGRODZENIA należy zeskanować i przesłać w wiadomości mailowej do wybranej 
Projektantki wraz z kompletną dokumentacją. 

  
Data i podpis Projektanta Data i podpis Klienta  

 


