
Regulamin zakupu i realizacji voucherów usługowych w „dekoton Joanna Wierzyńska” z dnia 

01.12.2021r 

 

1. Voucher – dokument wystawiony przez firmę dekoton Joanna Wierzyńska, umożliwiający 

realizację określonych usług świadczonych przez w/w firmę, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem 

terminu, określonym w niniejszym Regulaminie. 

2. Nabywca/Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca 

wystawionym przez dekoton voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Projektant – Joanna Wierzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „dekoton 

Joanna Wierzyńska, Ul. Rzeszowska 4a, 36-110 Majdan Królewski, NIP 813-351-61-26 

4. Rodzaje Vouchera: 

• na projekt wykonawczy łazienki o pow. do 10m2 – 900 zł brutto 

• na projekt wykonawczy kuchni o pow. do 15m2 – 1400 zł brutto 

• Voucher o ustalonej przez Nabywcę kwocie, o którą zostanie pomniejszona wycena projektu dla 

Obdarowanego. 

5. Dodatkowo Obdarowany dostanie rabat w wysokości 10% przy zamówieniu projektu 

wykonawczego pomieszczeń nieobjętych Voucherem 

6. Zakup vouchera – dokonanie przez Nabywcę vouchera płatności kwoty odpowiadającej wartości 

wybranego vouchera. Aby zakupić voucher należy złożyć zamówienie drogą elektroniczną na 

adres jwdekoton@gmail.com lub przy pomocy formularza kontaktowego zamieszczonego na 

stronie www.dekoton.design. W wiadomości należy wskazać który Voucher chce się zakupić lub 

na jaką kwotę. W wiadomości zwrotnej Zamawiający otrzyma fakturę proforma, którą należy 

opłacić. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na wskazanym w fakturze koncie na adres 

mailowy Zamawiającego przesłany zostanie Voucher. 

7. W przypadku braku potwierdzenia płatności w ciągu 10 dni od daty zakupu, Voucher zostanie 

automatycznie unieważniony. 

8. Realizacja vouchera – wymiana przez osobę dysponującą voucherem i za jego okazaniem na 

oferowane przez Projektanta usługi do kwoty ujętej na voucherze. Aby skorzystać z Vouchera 

należy skontaktować się z Projektantem telefonicznie lub mailowo i ustalić termin realizacji 

vouchera. Tel: +48 502 769 422, email: jwdekoton@gmail.com (w tytule hasło: „VOUCHER”) 

9. W ramach Vouchera Projektant oferuje wykonanie projektu wykonawczego wnętrza 

mieszkalnego do wyboru: kuchnia, łazienka, salon lub inne uzgodnione wcześniej pomieszczenie. 

Nabywca otrzymuje projekt w formie dokumentacji zawierającej: 

• układ funkcjonalny: 2 wersje do wyboru (w zależności od możliwości technicznych) (rzuty płaskie z 

wymiarami – 2D) 

• wizualizacje 3D 

• schemat elektryki i oświetlenia 

• schemat hydrauliki 

• projekt sufitów podwieszanych 

• widoki i rozwinięcia ścian 

• projekt mebli na wymiar 

• zestawienie użytych materiałów (farby, tynki dekoracyjne, płytki, panele itp.) wraz z ilością oraz 

orientacyjnymi cenami 

• zestawienie użytych elementów wyposażenia (meble gotowe, oświetlenie, ceramika sanitarna itp.) 

wraz z ilością oraz orientacyjnymi cenami  

mailto:jwdekoton@gmail.com


10. Materiały projektowe są przesłane do Nabywcy/Osoby obdarowanej na podany adres mailowy 

wskazany w podpisanej umowie. 

11. Voucher jest ważny do dnia 31.03.2022. 

12. Przez datę ważności Vouchera rozumie się czas, w którym zostanie zarezerwowany termin 

realizacji projektu oraz podpisana zostanie Umowa na wykonanie tegoż projektu. 

13. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi. 

14. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być 

wydana reszta. 

15. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału. 

16. Projektant ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy upłynął termin jego ważności. 

17. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem 

dokonania zapłaty.  

18. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem 

www.dekoton.design w zakładce PROMOCJE. 

19. Ochrona danych osobowych:  

• Kupujący dokonując Zamówienia i zakupu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 

Projektanta danych osobowych podanych w emailu zamówień w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

tzw.„RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub 

rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług. 

• Administratorem danych osobowych jest dekoton Joanna Wierzyńska - Projektant, którego dane 

znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.  

• Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także żądania usunięcia danych.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych 

osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem 

możliwości zawarcia tejże umowy.  

20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 


