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IČ: 00000000

Tel. 730 966 873       e-mail: info@sarkavlckova.cz      web: www.sarkavlckova.cz 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – ASISTOVANÝ NÁKUP
(dekorací, zařizovacích předmětů...)

Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Služby, ke kterým se následující informace vztahují:

 Asistovaný nákup (dekorací, zařizovacích 800,- Kč/h
předmětů, jednání s řemeslníky…) 

            
 dopravné 5,- Kč/km

 
 

Platební podmínky:

 Po domluvení spolupráce, před vykonáním služby, zaplatíte cenu služby dle smluveného 

počtu hodin a případně předpokládané dopravné dle počtu km

 Případný přeplatek Vám bude vrácen po odvedení služby

 Za placenou se považuje každá započatá hodina

 

Postup vzájemné spolupráce:

 Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci.

 Domluvíme si čas, datum, místo a podmínky asistovaného nákupu. 

 Následně zaplatíte cenu služby (smluvený počet hodin, rezervu +
předpokládané dopravné)

 Poté se setkáme na domluveném místě, v den a v domluveném čase a společně
vybereme, nakoupíme, objednáme, zajistíme... co bude potřeba.

 Vznikne-li po skončení služby přeplatek, sdělím Vám jeho výši a převodem na účet
Vám jej zašlu.   
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – ASISTOVANÝ NÁKUP
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Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:

 Uvítací podklady – informace o spolupráci, kontakt

 Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, (přeplatkovou fakturu)

Formy doplňkové služby:

 Asistovaný nákup dekorací, zařizovacích předmětů – navštívím s Vámi vybrané 
kamenné obchody, společně vybereme a nakoupíme, co bude potřeba

 
 Asistovaná návštěva showroomů – pokud je Vám nepříjemné jít do specializovaného 

showroomu sami za sebe, nabízím asistovaný doprovod jako Vaše bytová designérka

 Asistované jednání s řemeslníky – společně navštívíme řemeslníky, od kterých 
potřebujete jejich službu (vyrobení atypů, šití, čalounění apod.) 
! NEVZTAHUJE SE NA JEDNÁNÍ S ŘEMESLNÍKY PÍSEMNĚ ANI TELEFONICKY !

 
 Asistence v kuchyňských/koupelnových studiích – není od věci mít s sebou svého 

designéra, který Váš prostor a hlavně Vás a Vaše potřeby zná lépe než prodejce na studiu,
který nebude brát v potaz ani vizuální zbytek Vašeho interiéru, ani nebude hluboce tápat
po tom, co ve své koupelně nebo kuchyni vlastně doopravdy potřebujete a co ne.


