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Bankové spojenie:  
VÚB, a.s.  
č. účtu: 3489522851/0200  
IBAN: SK92 0200 0000 0034 8952 2851  
SWIFT: SUBASKBX 

 
Prima banka Slovensko, a.s. 
 č. účtu: 4470024603/3100 
 IBAN: SK43 3100 0000 0044 7002 4603  
SWIFT: LUBASKBX 

 
Tatra banka, a.s. 
 č. účtu: 2621747130/1100 
 IBAN: SK23 1100 0000 0026 2174 7130  
SWIFT: TATRSKBX 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 č. účtu: 0482341595/0900 
 IBAN: SK23 0900 0000 0004 8234 1595 
 SWIFT: GIBASKBX 

 

Všeobecné podmienky spracovania vizualizácie a poradenstva 

 

1. Poplatok za vytvorenie vizualizácie je 100,- € s DPH za jednu miestnosť. Kupujúci si dohodne 
termín a objednáva spracovanie vizualizácie na základe predložených podkladov. Uvedenú 
čiastku uhradí ako zálohu do pokladnice spoločnosti alebo ju vloží, prípadne uhradí 
prevodom na účet spoločnosti. 

2. Návrh pozostáva z jednej alternatívy vopred vybraného obkladu, dlažby a sanity a zároveň 
dvoch úprav po konzultácii s klientom, t.j. zmena farebného prevedenia vybraných 
obkladov a dlažieb a dispozičného riešenia sanity. Za vytvorenie každej ďalšej alternatívy (v 
tom istom pôdoryse) je poplatok 50,- € s DPH, ktorý nie je vratný. 

3. Ak sa kupujúci rozhodne pre spracovanie rozpočtu a objednanie tovaru podľa vizualizácie 
bude mu poskytnutá zľava vo výške 50,- € s DPH na nákup obkladov a dlažieb, ktorých 
hodnota musí byť vyššia ako 150,- € s DPH. Rovnaké podmienky poskytnutia zľavy platia aj 
pre nákup sanity, batérií a zariaďovacích predmetov tzn. pri  nákupe v hodnote viac ako 
150,- € s DPH bude zákazníkovi poskytnutá zľava vo výške 50€ s DPH. Objednávka tovaru je 
pre kupujúceho novým obchodným prípadom, zaplatená záloha bude vyúčtovaná pred 
prevzatím alebo zaslaním vizualizácie. 

4. Rozšírené služby spojené s vizualizáciou, teda spracovanie kladačských plánov, prípadne 
technických podkladov k zariaďovacím predmetom poskytujeme zákazníkovi až po 
objednaní tovaru. To znamená po uhradení zálohy vo výške 50% z celkovej sumy 
objednávky. Poradenstvo ohľadom zakótovania vybranej sanity a batérií má len 
informatívny charakter, nakoľko sa nejedná o realizačný projekt kúpeľne, ale o vizualizáciu. 

5. Výpočet spotreby obkladov a dlažieb podľa spracovanej vizualizácie je len orientačný, 
nakoľko vychádza z podkladov poskytnutých zákazníkom a nie na základe skutočného 
zamerania projektanta. Je potrebné, aby zákazník poskytol čo najpresnejší pôdorys 
miestnosti vrátane stavebných otvorov. 

6. Odsúhlasenú finálnu vizualizáciu a objednávku potvrdzuje zákazník svojim podpisom 
a zaplatením zálohy. Objednávka sa dňom podpisu oboma stranami stáva kúpnou zmluvou. 

7. Kúpeľňové štúdio neberie zodpovednosť za prípadné zmeny oproti finálnej vizualizácii 
potvrdenej zákazníkom. 

8. V prípade, že klient neakceptuje vytvorenú vizualizáciu a tovar neobjedná je obchodný 
prípad ukončený. 

 

V Michalovciach, dňa 3.5.2022 


