Regulamin korzystania z vouchera
pn. „Metamorfoza z Dorotą Szelągowską”
1.
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z
vouchera na usługę pn. „Metamorfoza z Dorotą Szelągowską”, do wysokości
kwoty w nim określonej, oraz w terminie w nim określonym (dalej „Voucher”).
2.
Wystawcą Vouchera, a także zobowiązanym do wykonania
postanowień określonych w voucherze i niniejszym regulaminie, dalej
„Regulamin” jest Castorama Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 78, wpisana
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024785, NIP:
5261009959, Regon: 010817199, o kapitale zakładowym w wysokości
54.808.000,00 zł., dalej „Wystawca”. Wykonawcą usługi objętej Voucherem
będzie pani Dorota Szelągowska – projektantka wnętrz.
3.
Wartość Vouchera wynosi 100.000,00 złotych brutto. W ramach
Vouchera, Pani Dorota Szelągowska świadczyć będzie usługę projektu
wykończenia wnętrza (w domu/lokalu znajdującym się na terenie Polski) oraz
usługę wykończeniową polegającą na wykonaniu prac remontowych, w tym
zapewnienie materiałów budowlanych z oferty Wystawcy. W ramach
wskazanej powyżej kwoty 100.000 złotych brutto szacunkowo 85 % stanowiła
będzie wartość materiałów budowlanych z oferty Wystawcy i wykonania
prac remontowych, a 15 % - wartość usługi wykonania projektu wykończenia
wnętrza i nadzoru nad wykonaniem. Wartość poszczególnych świadczeń
(materiały, usługa wykonania prac remontowych, usługa projektowa/nadzór
nad wykonaniem) zależna jest od uwarunkowań danego lokalu oraz
indywidualnych uzgodnień dokonanych zgodnie z ust. 6 poniżej, z
zastrzeżeniem, że ich łączna wartość wynosiła będzie 100.000 złotych.
4.
Wystawca zastrzega, że przedmiotem usługi nie mogą być żadne
roboty, na których wykonanie konieczne jest dokonanie zgłoszenia, o którym
mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1332), lub uzyskanie pozwolenia na budowę.
5.
Voucher jest dokumentem na okaziciela. Na okazicielu Vouchera
spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń i zezwoleń
wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które winien
przedstawić Wystawcy przed dniem rozpoczęcia prac.
6.
Zakres prac projektowych oraz remontowych i wykonawczych
określona będzie indywidualnie z okazicielem Vouchera, w umowie zawartej
pomiędzy okazicielem oraz Dorotą Szelągowską z uwzględnieniem potrzeb
okaziciela Vouchera, stanu prawnego i technicznego nieruchomości.
7.
Wszelkie czynności związane z wykonaniem usługi stwierdzonej
Voucherem oraz termin wykonania i harmonogram poszczególnych prac

będą ustalone indywidualnie z okazicielem Vouchera w umowie zawartej
pomiędzy okazicielem oraz Dorotą Szelągowską.
8.
Do odpowiedzialności stron z tytułu zobowiązania zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9.
Do odpowiedzialności Wystawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
zastosowania mają w całości przepisy powszechnie obowiązującego prawy,
w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z
2017r., poz. 459).
10.
Wystawca Vouchera będzie uprawniony do sporządzenia nagrania
filmowego z przeprowadzonej metamorfozy, w szczególności nagrania
przebiegu wykonania metamorfozy w miejscu (lokalu) jej wykonania oraz
sfilmowania/sporządzenia zdjęć lokalu, w którym przeprowadzana będzie
metamorfoza przed i po wykonaniem metamorfozy. Za zgodą właściciela
lokalu i innych domowników, Wystawca będzie mógł sporządzić również
nagranie rozmów z właścicielem lokalu i domownikami. Tak przygotowane
materiały filmowe Wystawca będzie mógł bez wynagrodzenia
rozpowszechniać w celach marketingowych, w szczególności poprzez
zamieszczenie relacji filmowej (w całości lub we fragmentach, w tym również
w postaci zdjęć) na własnej stronie internetowej. Wystawca będzie mógł
ujawnić również w materiałach reklamowych wizerunek właściciela lokalu
oraz jego dane w postaci imienia oraz miejscowości zamieszkania.
11.
Okaziciel Vouchera nie może żądać ekwiwalentu pieniężnego, ani
zamiany Vouchera na gotówkę.
12.

Voucher może zostać wykorzystany do dni 31 października 2018 roku.

