
Regulamin – Usługa projektowania 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi 

projektowania, które oferowana jest przez MEBLE – Black Red White Sp. z 

o.o. z/s w Biłgoraju (dalej jako MEBLE – BRW). 

2. Usługa projektowania świadczona jest w salonach prowadzonych przez 

MEBLE-BRW bądź zdalnie poprzez wirtualne spotkanie pracownika 

(projektanta) MEBLE – BRW z Klientem w sieci internetowej przy użyciu 

technologii webcast, która umożliwia połączenie głosowe oraz video.  

Lista salonów dostępna jest tutaj. 

3. Usługa projektowania jest usługą odpłatną polegającą na przygotowaniu 

projektu kuchni. Wraz ze projektem kuchni klient otrzymuje wycenę mebli 

kuchennych, wycenę transportu i montażu mebli kuchennych oraz informację 

o usługach dodatkowych. Projekt kuchni obejmuje wyłącznie rozmieszczenie 

mebli kuchennych będących w ofercie MEBLE-BRW bez planu instalacji: 

elektrycznej, gazowej, hydraulicznej czy wentylacyjnej. Projekt kuchni 

przygotowywany jest w programie komputerowym. 

4. Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

 

§2 Usługa zdalna – wymagania sprzętowe 

 

W celu skorzystania z usługi projektowania w formie zdalnej Klient powinien 

dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące wymagania: 

1. Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe 

(3G lub 4G/LTE) 

2. Komputer stacjonarny lub Laptop z mikrofonem. Opcjonalnie kamera 

3. Wymagania sprzętowe:  

a. Minimalne: Procesor: Jednordzeniowy 1Ghz lub wyższy, Pamięć RAM: 

512  

b. Zalecane: Procesor: Dwurdzeniowy 2Ghz lub szybszy (Intel i3/i5/i7 lub 

odpowiednik AMD), RAM: 4 Gb 

4. System operacyjny: 

a. macOS X z systemem macOS 10.9 lub nowszym 

b. Windows 10 Home, Pro lub Enterpries, Windows 8 lub 8.1, Windows 7, 

c. Ubuntu 12.04 lub nowszy, Mint 17.1 lub nowszy Red Hat Enterprise 

Linux 6.4 lub nowszy Oracle Linux 6.4 lub nowszy CentOS 6.4 lub 

nowszy Fedora 21 lub nowszy OpenSUSE 13.2 lub nowszy ArchLinux 

(tylko 64-bitowy) 

5. Przeglądarka:  

a. Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+. 

https://www.brw.pl/siec-sprzedazy/?firmowe=1&internetowe=1


b. macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

c. Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

 

 

§3 Zasady zamawiania usługi projektowania 

 

1. Usługę projektowania można zamówić w serwisie www.brw.pl.  

2. Klient składa zamówienie na usługę projektowania poprzez interaktywny 

formularz dostępny na stronie https://www.brw.pl/kuchnia/spotkanie-z-

projektantem  

3. Przed zamówieniem usługi projektowania Klient jest informowany o jej cenie. 

Cena prezentowana w formularzu zamówienia jest ceną brutto, tj. zawiera 

wszelkie podatki i opłaty.  

4. Podczas składania zamówienia na usługę projektowania Klient: 

a. wybiera salon, gdy usługa ma być świadczona stacjonarnie; 

b. wybiera termin – data i godzina;  

c. potwierdza rezerwację terminu z obowiązkiem zapłaty; 

d. dokonuje zapłaty 

5. Warunkiem koniecznym wykonania usługi projektowania jest wykonanie 

udokumentowanego pomiaru pomieszczenia wraz z informacją o 

rozmieszczeniu drzwi, okien i przyłączy (woda, gaz, kanalizacja, gniazdka).  

 

 

Płatność 

Płatność za usługę dostępna jest wyłącznie w formie przedpłaty dokonywanej za 

pośrednictwem zewnętrznego system szybkich płatności (etransfer). W razie braku 

otrzymania płatności przez MEBLE-BRW w czasie do 24 godzin od złożenia 

zamówienia, zostanie ono anulowane. Klient zostanie w takim wypadku 

poinformowany o anulowaniu zamówionej usługi projektowania. Klient może 

wówczas ponowić złożenie zamówienia na usługę projektowania według dostępności 

terminów.  

 

§4 Wykonywanie usługi projektowania 

 

1. Usługa projektowania realizowana jest w terminie wybranym przez Klienta. 

2. Czas realizacji usługi projektowania wynosi maksymalnie 120 minut. 

3. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówioną godzinę spotkania czas 

realizacji usługi projektowania kończy się zgodnie z wyznaczonymi 

przedziałami godzinowymi niezależnie od stopnia zaawansowania projektu. 

4. W przypadku wcześniejszego zakończenia spotkania przez Klienta Klientowi 

nie przysługuje uprawnienie do żądania dokończenia spotkania w innym 

terminie, chyba że Klient ponownie złoży zamówienie na usługę projektowania 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

http://www.brw.pl/
https://www.brw.pl/kuchnia/spotkanie-z-projektantem
https://www.brw.pl/kuchnia/spotkanie-z-projektantem


5. Jeżeli na umówione spotkanie Klient nie przygotuje udokumentowanego 

opomiarowania pomieszczenia kuchennego, wówczas informacje uzupełniane 

są w trakcie spotkania, o ile istnieje taka możliwość; albo spotkanie 

przenoszone jest na inny termin. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie nowego 

terminu, wówczas usługa jest anulowana, a Klient otrzymuje zwrot zapłaty. 

6. W wyniku realizacji usługi projektowania Klient otrzymuje projekt kuchni 

zawierający wizualizację 3D pomieszczenia kuchennego. 

7. Otrzymany przez Klienta projekt kuchni stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.Dz.U. z 

2021, poz. 1062 z póź. zm.).Prawa autorskie do sporządzonego projektu 

przysługują MEBLE-BRW. Klient może korzystać z projektu wyłącznie na 

potrzeby prywatne, niekomercyjne. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego 

publikowanie, powielanie, udostępnianie oraz wszelkie formy wykorzystywania 

projektu lub jego fragmentów bez zgody MEBLE – BRW stanowią naruszenie 

majątkowych praw autorskich.  

8. Jeżeli Klient dokona zakupu kuchni, będącej przedmiotem projektu, w salonie 

MEBLE – BRW w ramach jednej transakcji, wówczas cena usługi 

projektowania zostanie odliczona od ceny kuchni.  

 

§5 Odstąpienie od umowy  

 

1. Złożenie zamówienia na usługę projektowania za pośrednictwem serwisu 

www.brw.pl uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy bez podania przyczyny. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może wysłać pocztą na adres 

MEBLE-BRW lub przesłać mailem na adres salonu sprzedaży lub projektanta, 

z którym zostało umówione spotkanie. Adres email do projektanta znajduje się 

w potwierdzeniu dokonania rezerwacji. Klient może skorzystać ze wzoru 

formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy z 

30 maja 2014 o Prawach Konsumenta (tj.Dz.U. z 2020 poz.287 z poź.zm). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy MEBLE – BRW zwróci 

Klientowi wszystkie otrzymane płatności. Zwrot płatności dokonywany jest 

przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta 

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny 

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

4. Klient, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia usługi przed upływem 

terminu na odstąpienie od umowy zobowiązany jest do zapłaty kwoty 

proporcjonalnej do wykonanego zakresu usługi. Oświadczenie o zgodzie na 

wykonanie usługi Klient składa najpóźniej przed przystąpieniem projektanta do 

wykonania projektu. 

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy usługa została wykonana w pełni za 

wyraźną zgodą Klienta. 

http://www.brw.pl/


 

 

 

§6 Reklamacje 

 

1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności co 

do prawidłowego wykonywaniu usługi projektowania.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta: dane identyfikacyjne i 

dotyczące zamieszkania oraz zwięzły opis okoliczności będących 

przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie i kierować pod 

następujący adres: MEBLE – Black Red White sp.  z o.o., ul. Krzeszowska 61, 

23-400 Biłgoraj z dopiskiem „Reklamacja usługi projektowania”, bądź na adres 

salonu sprzedaży, w którym projekt kuchni został wykonany. 

3. O ile powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, MEBLE – 

BRW udzieli na piśmie odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. 

4. MEBLE – BRW informuje, że Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22 

(1) Kodeksu Cywilnego ma możliwość rozwiązywania sporów drogą 

elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej 

umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z 

zawartymi przez nich umowami -platforma znajduje się na 

stronie:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Konsumenci mogą także 

skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych 

działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na 

stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(http://www.uokik.gov.pl). 

 

§7 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest MEBLE – Black Red White spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju (23-400), przy ul. 

Krzeszowskiej 61. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z 

którym można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt.iod@m-

brw.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu zamówienia i wykonania usługi 

projektowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o 

Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO). Podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi projektowania. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, w tym 

przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub 

wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa 

2. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na jego zlecenie, w tym projektantom oraz firmom zajmującym 

http://www.uokik.gov.pl/


się obsługą programów IT, za pośrednictwem których mogą być wykonywane 

projekty. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klientowi przysługują 

następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  przenoszenia 

danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  

§8 Postanowienia końcowe 

 

1. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.02.2022 

2. MEBLE-BRW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z 

zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje 

prezentując nową wersję Regulaminu na stronie 

https://www.brw.pl/kuchnia/spotkanie-z-projektantem na co najmniej siedem 

dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana regulaminu może być 

spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem 

technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usługi projektowania, 

reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień 

regulaminu). Zamówienia na usługę projektowania złożone przed dniem 

wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, 

który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia na usługę projektowania.  

 

 

 

 

 

  

https://www.brw.pl/kuchnia/spotkanie-z-projektantem

