
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PROJEKTOWANIA
z dnia 10.06.2017r. 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów Castorama z usługi projektowania (dalej jako: „usługa”) 
dostępnej w wybranych sklepach Castorama na terenie Polski.
2. Usługa wykonywana jest na rzecz klienta przez Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie (dalej jako: „Castorama Polska”) za pośrednictwem współpracujących z Castoramą Projektantów, z 
wykorzystaniem profesjonalnego programu do projektowania „KD-Max”.
3. Usługa obejmuje:
a) wykonanie wizualizacji kuchni albo łazienki (dalej jako: „wizualizacja”, zgodnie z pkt. 7,8 i 9 Regulaminu;
b) wykonanie poglądowego szkicu pomieszczeni, którego dotyczy wizualizacja w oparciu o wymiary pomieszczenia, 
przedstawione przez klienta, zgodnie z pkt. 7 i 8 Regulaminu;
c) wykonanie drobnych poprawek do wizualizacji, zgodnie  z pkt. 10 Regulaminu;
d) przygotowanie wyceny materiałów dostępnych w wybranym sklepie Castorama, zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
4. Warunkiem skorzystania z usługi jest wpłacenie zadatku na poczet ceny zakupu towaru, użytego w wizualizacji. 
Zadatek wynosi 200 zł. Klient dokonuje płatności zadatku w kasie sklepu Castorama, w którym świadczona ma być 
usługa, po konsultacji z projektantem.
5. Zadatek zostaje zwrócony klientowi z chwilą dokonania w sklepie Castorama Polska, w którym wykonana została 
usługa, jednorazowych zakupów za minimalną kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) w terminie do 1 roku od 
dnia wpłaty zaliczki.
6. W przypadku niezrealizowania przez klienta zakupów w wyżej wskazanym 1-rocznym terminie, wpłacony zadatek 
stanowi zapłatę za usługę.
7. Przed przystąpieniem do usługi, klient zobowiązuje się do samodzielnego dokonania precyzyjnych pomiarów 
pomieszczenia, którego dotyczy wizualizacja. Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikających z niedokładnych 
wymiarów pomieszczenia dostarczonych przez klienta, Castorama nie odpowiada.
8. Wizualizacja zostaje sporządzona wyłącznie w oparciu o gamę artykułów dostępnych w sklepie Castorama.
9. Na wizualizację składają się ujęcia pomieszczenia oraz rzut (szkic) pomieszczenia. 
10. W ramach usługi klient może wnieść niewielkie poprawki, które nie zmienią znacząco projektu. 
11. Na podstawie sporządzonej wizualizacji, Projektant sporządza wycenę, która zawiera orientacyjny koszt materiałów, 
wskazanych przez klienta i użytych do wizualizacji. Wycena sporządzana jest w oparciu o ceny obowiązujące w sklepie 
Castorama, w którym świadczona jest usługa, na dzień sporządzenia wizualizacji i obowiązuje wyłącznie w dniu 
sporządzenia wyceny. Wycena nie uwzględnia kosztu materiałów pomocniczych, tj. klejów, gruntów, kosztów robocizny i 
innych.
12. Wizualizacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Podmiotem uprawnionym z tytułu 
autorskich praw majątkowych jest Castorama Polska.
13. Z chwilą przekazania klientowi wizualizacji przez Projektanta, Castorama Polska udziela klientowi niewyłącznej licencji
na realizację wizualizacji, publiczne udostępnianie wizualizacji oraz publiczne udostępnianie fotografi zrealizowanej 
wizualizacji. 
14. Celem realizacji Usługi oraz rozliczenia zadatku w ramach umowy kupna-sprzedaży zawieranej przez konsumenta z 
Castorama Polska, klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz 
adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24785, NIP: 526-
10-09-959, kapitale zakładowym wysokości: 54 808 000 złotych. Dane osobowe klientów mogą być zbierane w imieniu 
Castorama przez Projektanta. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych, wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie jest konieczne – w rozumieniu art. 23 ust. 1 
pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) – dla realizacji usługi 
oraz rozliczenia zadatku w ramach umowy kupna-sprzedaży zawieranej przez konsumenta z Castorama.
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