Šárka Vlčková

interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 08501831
Tel. 730 966 873

e-mail: info@sarkavlckova.cz

web: www.sarkavlckova.cz

DEKOROVÁNÍ – KONZULTACE A VYTVOŘENÍ
SEZNAMU DEKORACÍ S RYCHLOSKICOU
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:


Dekorování – konzultace a vytvoření
seznamu dekorací s rychloskicou

5.230,- Kč



dopravné

8,- Kč/km

Platební podmínky:


Po domluvení spolupráce, před konzultací, zaplatíte zálohu ve výši 60% z ceny služby



Doplatek ve výši 40% z ceny služby + cenu dopravného zaplatíte po konzultaci, na které
dostanete doplatkovou fakturu



!! Předání materiálů proběhne až po uhrazení celé částky za službu !!
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Postup vzájemné spolupráce:
Po tom, co mě kontaktujete, spojím se s Vámi a poskytnu Vám veškeré
informace potřebné k naší spolupráci.




Následně si domluvíme čas a datum konzultace ve Vašem interiéru.



Zároveň zaplatíte zálohu ve výši 60% z ceny služby, tj. 3.138,- Kč.


Poté přijedu na konzultaci, při které reálně zhodnotím současný stav Vašeho
interiéru, probereme již umístěné dekorace a zmapuji si Váš prostor. (předpokládaná
doba konzultace 2 hodiny)

Zároveň Vám sdělím částku za dopravné a vystavím Vám doplatkovou fakturu
na doplatek ve výši 40% z ceny služby (tj. 2.092,- Kč) + částku za dopravné ,
kterou uhradíte.


Po uhrazení celé částky za službu zpracuji seznam navrhovaných dekorací,
simple board, ukázky umístění v rychloskice a tabulku s kalkulací za vybrané
dekorace.
Jakmile budu mít materiály hotové, domluvím se s Vámi na předání dokumentu,
který bude obsahovat výše zmínění části.




Předání dokumentu může proběhnout buď elektronickou formou nebo v
tištěné podobě (osobní převzetí či zaslání poštou).

(Zpracování materiálů vyžaduje nějaký čas, počítejte po konzultaci minimálně s 4-5 dny)
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Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:


Uvítací balíček – desky, informace o spolupráci, kontakt, brožurku – „Průvodce
interiérové designérky“ a malý dáreček



Výstupní materiály – seznam navrhovaných dekorací, simple board, ukázky umístění v
rychloskice a tabulku s kalkulací za vybrané dekorace



Právní dokumenty – smlouvu o dílo, zálohovou fakturu, doplatkovou fakturu

Jaké navazující služby nabízím:
(je možné kombinovat s dalšími službami – např. dekorování interiéru, fotostaging,
focení interiéru, veškeré doplňkové služby – konzultace a poradenství, asistovaný
nákup, skicy..)

