
REGULAMIN PROMOCJI
„PROJEKT POKOJU W PREZENCIE”

z dnia 7.03.2022 r. 

1. Wykonawcą  promocji  PROJEKT  POKOJU  W  PREZENCIE  jest  firma  WoodPassion  Maciej
Pietrzak, z siedzibą w Boduszewo 30e, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777 266 17 74. Zakład
produkcyjny w Murowanej Goślinie przy ul. Przemysłowej 12 hala 2.

2. Zasady promocji PROJEKT POKOJU W PREZENCIE określa niniejszy regulamin.
3. Należy dokonać zamówienia minimum trzech mebli z kolekcji ZAKAMARKI NARNII. Kolekcja

ZAKAMARKI NARNII zawiera:
1. Łóżka z serii CHATYNKA
2. Szafa domek
3. Regał domek
4. Krzesełka Królik
5. Stoliki okrągłe i kwadratowe
6. Kufry na zabawki
7. Półki domki wiszące

4. Aby skorzystać z promocji PROJEKT POKOJU W PREZENCIE w zamówieniu musi znaleźć się
minimum jeden z mebli głównych kolekcji, czyli łóżko, szafa lub regał. 

5. Zamówienie  na  wybrane  meble  można  złożyć  w  sklepie  internetowym
pracowniawoodpassion.pl lub poprzez formularz zamówienia indywidualnego.

6. Opłata  za  zamówienie  zgodna  jest  ze  standardowym trybem finansowania  dostępnym w
sklepie:
1. Płatność całej kwoty z góry
2. Płatność w systemie 50/50 (doliczany wtedy jest 2% do kwoty ogólnej)
3. Raty Mbank

7. Po zaksięgowaniu wpłaty, z Klientem, na wskazany w zamówieniu adres email, kontaktuje się
Projektantka  z  zespołu  WoodPassion  i  przeprowadza  wywiad  z  Klientem  w  ramach
następujących pytań:
1. Wymiary pokoju (uwzględniając skosy, okna, drzwi, grzejniki, gniazdka), będą potrzebne 

również zdjęcia pokoju
2. Dla kogo ma być pokój? Płeć, wiek itp. 
3. Ile osób użytkuje pomieszczenie?
4. Czy jakieś meble, które już są w pokoju mają zostać uwzględnione przy realizacji ( plus 

ich wymiary)?
5. Ulubione kolory i kolory, które absolutnie nie wchodzą w grę. 
6. Ściany (tapeta, farba)
7. Podłoga ( panele, deski, wykładzina, dywan)
8. Czy wnętrze ma być dopasowane do stylu i kolorystki domu? 
9. Dodatkowe miejsce do przechowywania (np. rower, itp.)
10. Tryb życia lokatorów pokoju oraz zainteresowania, hobby.
11. Funkcjonalne aspekty wnętrza ( miejsce do zabawy, nauki, odpoczynku).
12. Rodzaj przysłonięcia okien (żaluzje, rolety, zasłony).
13. Czy któryś z domowników ma alergie na jakieś materiały?
14. Styl w jakim ma być wnętrze ( np. Glamour, industrial, klasyczny, minimalistyczny, 

nowoczesny, prowansalski, skandynawski, boho, vintage itp.).
15. Inspiracje wnętrzarskie, zdjęcia, kolorystyka itp.
16. Roślinność?

8. Projektantka WoodPassion przesyła Klientowi dwie propozycje rozmieszczenia mebli. Klient 
wybiera jedną opcję, nad którą prowadzone są prace projektowe. 



9. Klient ma możliwość dokonania dwóch zmian w projekcie. Pierwsza zmiana nie może 
przekroczyć 60% zakresu projektu, druga 75%.

10. Po zaakceptowaniu projektu Klient otrzymuje wizualizację 3d z minimum dwoma rzutami 
pomieszczenia, listę zakupową dekoracji, oświetlenia i tekstyliów oraz ofertę cenową na 
pozostałe meble, jeśli zostały zaprojektowane.

11. Termin realizacji projektu do 14 dni roboczych, przy założeniu otrzymywania akceptacji od 
Klienta poszczególnych etapów nie dłużej niż w dwa dni robocze. 

12. Termin realizacji projektu liczymy od momentu otrzymania od Klienta wszystkich informacji, 
które zostały wskazane w pkt. 7.

13. Projekt jest wysyłany do Klienta drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu. 
14. Projekt jest własnością firmy WoodPassion Maciej Pietrzak, wszelkie prawa zastrzeżone, 

zabrania się kopiowania i rozpowszechniania projektu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej 
zgody WoodPassion. 

15. WoodPassion zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do oferty handlowej mebli powstałych
w procesie projektowym.

16. WoodPassion zastrzega sobie możliwość pokazywania projektu w ramach swojej działalności 
marketingowej i promocyjnej, w szczególności na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest itp.), oraz portale sprzedażowe (np. olx, 
allegro itp.), a Klient korzystający z promocji wyraża na to zgodę. 


