Umowa o dzieło
zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu …........................
…........................, zamieszkała w.................................
przy ul. …........................ , Pesel : ….....................................
adres montażu :

j.w.
numer telefonu: …............................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
MAGNAT Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A, 74-300 Myślibórz
NIP 883-139-74-12
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.
§1
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci
wykonania kompletu mebli kuchennych oraz ich montażu we wskazanym miejscu w siedzibie
Zamawiającego. W skład usługi wykonania mebli wchodzi wykonanie mebli, wniesienie, transport,
montaż, według projektu i specyfikacji.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Przyjmującym zamówienie w szczególności do:
umożliwienia dokonania pomiarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i wykonania
projektu oraz późniejszego montażu mebli (zabudów i innych elementów wystroju wnętrza).
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze lub zakupie poinformuje Przyjmującego zamówienie o
typie, modelu i/lub wymiarach sprzętu, który ma zostać zabudowany (zlewozmywak, bateria do
zlewozmywaka, płyta grzewcza, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, lodówka, okap itp.).
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia najpóźniej w dniu montażu wszystkich
sprzętów, które Przyjmujący zamówienie ma zabudować i zamontować. Z powodu braku
któregokolwiek ze sprzętów, Przyjmujący zamówienie nie przesunie terminu montażu oraz nie
umówi dodatkowego terminu w celu domontowania.
4. Dodatkowy termin domontowania brakujących sprzętów z winy Zamawiającego może zostać
umówiony po zapłacie 15% wartości mebli kuchennych zgodnie z wartością podaną w umowie.
4. UWAGA! Zaleca się aby ostateczne prace wykończeniowe ścian i sufitów (malowanie końcowe)
zostały wykonane po skończonym montażu mebli (kuchni, zabudów, szaf).
5. Wszelkie zmiany w już realizowanym - montowanym zleceniu wykonywane są na koszt
zleceniodawcy niezwłocznie po przedstawieniu i zaakceptowaniu nowego kosztorysu - wyceny.
§3
Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego własnym
transportem.
§5
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła w terminie do dnia
…...................... i ukończyć je w ciągu 3 dni roboczych. Dokładny termin montażu (dzień, godzina)
zostanie ustalony przez strony w drodze porozumienia. Termin montażu może zostać przesunięty za
porozumieniem.
§6
Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu ukończenia dzieła.
§7
1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ….......... (słownie:
…........................ 00/100 )zł.
2. W dniu podpisania umowy (o ile strony nie uzgodnią inaczej) Zamawiający wypłaci
Przyjmującemu zaliczkę w wysokości …....................... ( słownie................................. 00/100 )
płatne............................. . Pozostałą część wynagrodzenia, po zakończeniu montażu.
§8
Odstąpienie od umowy wiąże się z utratą zaliczki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie roszczenia, o ile miałyby nastąpić i nie
można byłoby ich rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca
prowadzenia działalności Przyjmującego zamówienie.
§9
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko pisemnym aneksem do umowy.
§10
Zastrzegamy sobie
internetowych.

prawo do wykorzystania

zdjęć zrealizowanych projektów na stronach

§11
Po wykonaniu dzieła, paragon dostępny jest do odbioru w biurze przez tydzień od daty
zakończenia montażu, faktura – dwa tygodnie.
§12
Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania nierówności ścian, podłóg, sufitów itp. w
lokalu Klienta.
§13
Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, dokładanie ścianek z gipsu, obniżenie sufitu

itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym firmy Magnat spowoduje obciążenie Klienta kosztami
wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej.

…....................................
Zamawiający

Olimpia Hrynkiewicz
…......................................
Przyjmujący zamówienie

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią umowy, specyfikacji, warunków gwarancji oraz
Normy Zakładowej.
.........................................
Zamawiający

Dane do przelewu :

Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A
74-300 Myślibórz
PEKAO S.A.
40 1240 3581 1111 0010 9472 4788

….........................................
Przyjmujący zamówienie

Warunki gwarancji
Firma Magnat zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych na
indywidualne zamówienie Kupującego, mebli w standardzie prezentowanym przez kuchnię
wzorcową w salonie sprzedaży. W przypadku wystąpienia wady firma Magnat zobowiązuje się do
świadczenia gwarancyjnego w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dotrzymania
przez Kupującego określonych zasad użytkowania i wykorzystywania mebli zgodnie z ich
przeznaczeniem.
• Reklamacje należy składać w punkcie, w którym dokonano zakupu.
• W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta
usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
• Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę
wykonuje się u Kupującego.
• W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie
elementu na czas naprawy.
• W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę
reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad.
• Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest
możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie
wymagających wysłania przez producenta.
• W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub
sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności
z zawartą z Kupującym umową.
• Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej
elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji
zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako
akceptację stanu dostarczonych mebli.
• Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta
zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia
reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
•

Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że
odstąpił od wszelkich roszczeń.

•

Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np.
uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie
dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy.

•

Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po
zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

•

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z:
• niewłaściwego transportu mebli transportem Kupującego,
• niewłaściwego przechowywania mebli przez Kupującego po przyjęciu dostawy,
• wykonania zabudowy niezgodnie z zamówieniem-projektem i bez uzgodnienia zmian

z projektantem,
• użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez
producentów,
• braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,
• niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń (w przypadku
samodzielnego montażu),
• odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie
promieni słonecznych,
• uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia itp.),
• długotrwałego kontaktu z wodą (zalanie),

•
•

•

długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),

•

długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),

•

bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,

•

nadmiernego przeciążenia,

•

samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.

Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, Firma Magnat zobowiązuje się do jej
bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.

•

Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych
materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia,
zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności
kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów, wzorników, w szczególności
frontów lakierowanych. Są to różnice, na które Firma Magnat nie ma wpływu.

•

Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we
własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby,
usunięcia zabrudzeń itp.

•

Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny
naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura,
przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia
naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być
przedmiotem reklamacji.

•

Również obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych
laminowanych używanych do produkcji naszych mebli, co jest spowodowane używanymi
przez producentów technologiami.

•

Z powodów niezależnych od firmy Magnat, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj
blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku
(przy reklamacji uznanej), Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty
naszej firmy.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/klientów
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Państw danych osobowych jest:
Magnat Olimpia Hrynkiewicz
Sulimierz 111A
74-300 Myślibórz
NIP: 883 139 74 12

•

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: nawiązania i wykonywania umowy, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w szczególności w celu
realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeńzgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO

•

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora,
podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy (w szczególności dostawcy towarów, kurierzy, podmioty obsługujące płatności
internetowe) podmioty prowadzące na podstawie zawartych z administratorem umów obsługę
rachunkowo-podatkową, podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz administratora,
właściwe organy publiczne w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa.

•

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

•

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.

•

Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy, ewentualnie przez
czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

•

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

•

Mają państwo prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO

•

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla celów związanych z
nawiązaniem i wykonaniem umowy. Konsekwencją nie podania danych może być brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.

