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 – PŮDORYS
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:
•

půdorys (návrh dispozičního řešení)

500,- Kč za nakreslení půdorysu
+ 499,- Kč za návrh dispozičního řešení

Platební podmínky:
•

Po domluvení spolupráce, před nakreslením půdorysu, zaplatíte počet variant půdorysu (dispozičních řešení)

Postup vzájemné spolupráce:
⚫ Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci.
⚫ Domluvíme si obsah a počet půdorysů (návrhů dispozičního řešení) a dodáte mi kóty (rozměry prostoru)
⚫ Následně zaplatíte cenu za vybraný počet variant půdorysu (dispozičních řešení) a já Vám
půdorys a dispoziční řešení v grafickém programu, včetně kótování nakreslím.
⚫ Po nakreslení Vám půdorysy předám spolu se souhlasem s jejich použitím.
⚫

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

(Nakreslení půdorysů – dispozičních řešení vyžaduje nějaký čas, počítejte minimálně s 2 dny)

SLUŽBU PŮDORYS LZE VYUŽÍT BUĎ K PŘESNÉMU GRAFICKÉMU ZPRACOVÁNÍ A
NAKÓTOVÁNÍ VAŠEHO JIŽ EXISTUJÍCÍHO PŮDORYSU
NEBO K ZÍSKÁNÍ VARIANT DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROSTORU
(návrh dispozičního řešení vždy obsahuje i zakreslení půdorysu!)
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Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:
•

Uvítací podklady – informace o spolupráci, kontakt

•

Graficky zpracovaný půdorys – v elektronické nebo tištěné podobě, včetně kótování a dispozičního řešení
zařizovacího vybavení

•

Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, souhlas s použitím půdorysu

----------------------------------------------+ MOŽNOST ZAMĚŘENÍ PROSTORU A NAKRESLENÍ PŮDORYSU
po individuální domluvě jsem schopna a ochotna přijet Váš prostor sama zaměřit, abychom měli přesnější podklady
pro grafické nakreslení půdorysu nebo nakreslení variant dispozičních řešení v půdorysu. V případě zájmu o tuto
dodatkovou službu počítejte s naceněním hodinové sazby 805,- Kč/h za zaměření a dopravného.

