ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
(αφορά απομακρυσμένη παροχή υπηρεσίας)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Ο Πελάτης αναθέτει στην Praktiker Hellas την παροχή Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Εσωτερικών χώρων της κατοικίας του με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους.
2. Ο Πελάτης πριν την αγορά της υπηρεσίας Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Εσωτερικών χώρων ενημερώθηκε αναλυτικά για όσες λεπτομέρειες την αφορούν από υπαλλήλους της Praktiker Hellas και έλαβε γνώση των παρόντων όρων συναλλαγής.
3. Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Εσωτερικών χώρων στις παρακάτω περιοχές και ανάλογα
με την έκταση του προς διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, ως ακολούθως:
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERIOR DESIGN – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:
Παρέχεται για Εσωτερικούς Χώρους ευρισκόμενους σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο Πελάτης που θα αγοράσει τη σχετική υπηρεσία τηλεφωνικώς , θα πρέπει (α) να
αποστείλει στο κατάστημα αυτό το απαιτούμενο προς επεξεργασία από τον εξειδικευμένο υπάλληλο υλικό και (β) να παραλάβει ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική παρουσίαση από την Praktiker Hellas
τη Μελέτη του εξειδικευμένου υπάλληλου.
Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται ανάλογα με την έκταση του εκάστοτε προς διαμόρφωση Εσωτερικού
Χώρου έως 50 τ.μ. με την αγορά πακέτου υπηρεσίας αξίας €29,00.
Η εν λόγω Υπηρεσία περιέχει μόνο πρόταση τοποθέτησης προϊόντων και όχι δομικές αλλαγές (π.χ.
γκρεμίσματα ή χτίσιμο).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERIOR DESIGN – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ






Στάδια παροχής υπηρεσίας:
(1) Ο Πελάτης λαμβάνει πλήρη γνώση των λεπτομερειών που αφορούν στην Υπηρεσία.
(2) Πελάτης υπογράφει τη Φόρμα Ενδιαφέροντος και τους Γενικούς όρους Συναλλαγής που του αποστέλλονται ηλεκτρονικώς από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Praktiker Hellas.
(3) Ο Πελάτης αγοράζει από την Praktiker Hellas το πακέτο υπηρεσίας.
(4) Ο Πελάτης αποστέλλει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Praktiker Hellas διαστάσεις και φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου που θέλει να διαμορφώσει.
(5) Η Μελέτη Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Praktiker Hellas.
(6) Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Praktiker Hellas αποστέλλει και παρουσιάζει ηλεκτρονικώς
κάτοψή με την τοποθέτηση των προϊόντων moodboard και προσφορά προϊόντων που προτείνεται να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του.
Επιστροφή της αξίας της υπηρεσίας:
Εάν ο Πελάτης αγοράσει προϊόντα που του προτείνονται στη Μελέτη από το κατάστημα συνολικής
αξίας μεγαλύτερης των €1.000, του επιστρέφεται η αξία της υπηρεσίας μέσω της διαδικασίας επιστροφής εμπορευμάτων και τον συμψηφισμό της με τις αγορές του Πελάτη.
Η Praktiker Hellas σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη ορθές μετρήσεις
και τα αποτελέσματα που αυτές συνεπάγονται ως προς την αρτιότητα της Μελέτης Διαμόρφωσης
Εσωτερικών Χώρων τα σφάλματα αυτά. Την ευθύνη αυτή φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Πελάτης
που διενεργεί τις μετρήσεις.
…………………….., …………………….
(Τόπος), (Ημερομηνία)
Υπογραφή Πελάτη
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