Šárka Vlčková
interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 00000000
Tel. 730 966 873

e-mail: info@sarkavlckova.cz

web: www.sarkavlckova.cz

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – NÁBYTEK NA MÍRU
(návrh a rozkres pro truhláře + nacenění)
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:
•

Nábytek na míru (návrh a rozkres pro truhláře + nacenění)

od 1.610,- Kč

Platební podmínky:
•

Po domluvení spolupráce, před vykonáním služby, zaplatíte cenu služby.

•

Cena služby je odvislá od zadané poptávky a od obsahu, který bude třeba vypracovat (např. černobílý náhled
vyjde levněji než barevný apod.), vyměřuje se vždy individuálně

Postup vzájemné spolupráce:
⚫ Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci.
⚫ Domluvíme si obsah zakázky, počet a typ nábytku na míru. Dodáte potřebné informace (Vaše představy,
rozměry atd.)
⚫ Následně zaplatíte cenu za návrh nábytku na míru a já Vám zpracuji podkladové výkresy.
⚫ Po nakreslení Vám skicy a výkresy předložím ke kontrole a k odsouhlasení.
⚫ Po odsouhlasení nechám daný nábytek na míru nacenit u svého truhláře.
⚫ Následně Vám návrhy, skicy a nacenění od truhláře zašlu/předám spolu se souhlasem s jejich použitím a
licencí, která opravňuje k využití návrhu pro výrobu 1 jedinečného kusu daného nábytku.
⚫

Předání skic může proběhnout buď elektronickou formou nebo v tištěné podobě [věrné skenované kopie]
(osobní převzetí či zaslání poštou).

(Nakreslení výkresů a skic vyžaduje nějaký čas, počítejte na 1 skicu minimálně s 2 dny + čas na nacenění truhlářem)
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Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:
•

Výkresy – náhledy, výkresy nábytku na míru, nacenění od mého truhláře

•

Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, licenci k využití a realizaci díla

!! NACENĚNÍ MÝM TRUHLÁŘEM PRO VÁS NENÍ ZÁVAZNÉ. LICENCI K NÁVRHU OBDRŽÍTE
PRO ZPRACOVÁNÍ 1 KUSU NÁBYTKU OD KOHOKOLIV !!

Jaké navazující služby nabízím:
(je možné kombinovat se službou návrh interiéru, redesign, půdorys ...)

----------------------------------------------TUTO SLUŽBU JE VHODNÉ KOMBINOVAT S OSOBNÍ KONZULTACÍ ČI ASISTENCÍ PŘI
JEDNÁNÍ S ŘEMESLNÍKY
(805,- Kč/h + dopravné 8,- Kč/km)
Doporučuji kombinovat alespoň s jedním osobním setkáním, kdy můžeme společně (nebo i s truhlářem) naživo
zkonzultovat zpracování a vzorník materiálů navrhovaného nábytku na míru.

