
 

 

Sokołów, dn. 18 stycznia 2022 r. 
 

REGULAMIN USŁUGI PROJEKT REKUPERACJI ZA 1 ZŁ 
 

§1 
 

Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usługi projektu rekuperacji przez 
FHP Prodmax Robert Lichoń z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 38, 05-806 
Sokołów, NIP: 5340206016 

 
§2 

 
1. Usługa projektu rekuperacji wykonywana jest przez osobę wykwalifikowaną w 
tym zakresie. 
 
2. Usługa polega na opracowaniu projektu rozprowadzenia systemu rekuperacji w 
budynku, na podstawie podanych przez Klienta niezbędnych wymiarów i 
parametrów pomieszczeń. Na podstawie wykonanego projektu Klient uzyska 
informację o rodzaju i ilości materiałów potrzebnych do wykonania systemu a 
także otrzyma wstępną ich wycenę. Wszystkie użyte w projekcie materiały są 
produkowane i sprzedawane przez firmę FHP Prodmax, w której jest wykonywana 
usługa projektu rekuperacji. 
 
3. Cena usługi projektu rekuperacji wynosi 200 zł netto i jest płatna z góry na 
podstawie wystawionej faktury proforma. 

 
§3 

 
1. Usługa projektu rekuperacji obejmuje: 
 
• projekt z rozprowadzeniem systemu do rekuperacji przygotowany na podstawie 
dostarczonych przez Klienta projektów, wymiarów i parametrów budynku, 
 
• kosztorys materiałów użytych w projekcie systemu rekuperacji, 
 
2. Usługa projektu rekuperacji wykonywana jest w określonym wcześniej terminie. 
 
3. Klient zobowiązany jest do wykonania pomiarów pomieszczenia lub przekazania 
projektów budowalnych budynku zawierających ww. wymiary. Klient ponosi 
odpowiedzialność za podane przez niego wymiary i parametry budynku. 

 
4. W ramach projektu Klient ma prawo do drobnych poprawek, które nie 



 

 

wymagają gruntownych zmian w przedstawionym projekcie. Gruntowne zmiany 
projektu lub zmiany wymiarów pomieszczeń po przygotowaniu projektu będą 
traktowane jako kolejne zlecenie usługi, za którą Klient będzie zobowiązany 
uregulować należność zgodnie z § 2 ust.3 Regulaminu. 

 
§4 

 
Po akceptacji projektu rekuperacji i kosztorysu przez Klienta, zostanie sporządzone 
zamówienie na materiały wskazane w kosztorysie. 

 
§5 
 

1. Przy zakupie wszystkich materiałów uwzględnionych w projekcie systemu 
rekuperacji w firmie Prodmax, cena usługi wyniesie 1zł. W przeciwnym razie cena 
wykonania usługi się nie zmienia. 
 
2. W przypadku określonym w §5 ust. 1 opłata za usługę projektu rekuperacji 
zostanie pomniejszona o 199 zł w momencie dokonania przez Klienta zakupów 
materiałów w firmie Prodmax w terminie do 6 miesięcy od daty zakupu usługi 
projektu rekuperacji. 

 
 

§6 
 

Każdy projekt rekuperacji powstały na zlecenie Klienta stanowi utwór w 
rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który należy do FHP Prodmax Robert 
Lichoń. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, powielanie 
lub wykorzystanie projektu rekuperacji lub jego fragmentów bez pisemnej zgody 
Firmy jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa. Firma FHP Prodmax 
Robert Lichoń udziela klientowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Projektu 
wyłącznie na potrzeby własne, bez możliwości dalszej odsprzedaży, innego 
komercyjnego wykorzystania lub udostępniania innym osobom (w tym także o 
charakterze nieodpłatnym). 

 
§7 

 
W przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towarów po uwzględnieniu zwrotu 
nie uprawnia do ceny usługi projektu rekuperacji  za 1zł, Firma Prodmax dokonuje 
zwrotu towaru i równocześnie sprzedaje ponownie usługę projektowania w cenie 
określonej w § 2 ust. 2 Regulamin. 

 
 


