
 
ZLECENIE INWENTARYZACJI I PROJEKTU 

 
KLIENT:  ………………………………..……………     ………………………………     …………………………………………………... 
      (imię, nazwisko, firma)             (telefon)    (mail) 
 
                ………………………………….     ……………….……………………………………………………………………..    ……………………….... 

                    (miejscowość)                       (adres)                                                                   (piętro) 
 
Planowany termin pomiaru?:     …………………...………            ………………………………….. 
                                                                               (data)                                        (godzina) 
Planowany miesiąc na termin montażu?: …………………………………………….. 
 
Ile osób będzie korzystało z kuchni?:    ………………………              ………………………... 
                                                                                         (dorośli)                             (dzieci do 10 lat) 
Jaką wysokość blatu zaplanować w cm?:              ………        lub   …..   (wysokość dopasowana do wysokości istniejącego okna) 
  
W jakim stylu ma być zrobiona zabudowa?:  …..  NOWOCZESNA,    …..   TRADYCYJNA,   …..  ANGIELSKA;   ……………; 
 
Jaka jest preferowana kolorystyka?:     ……………………………     ………………………………     ………………………….. 
            (fronty, uchwyty)                             (blaty)                  (podłoga) 
 
Jaka jest planowana lodówka?:        ….   ZABUDOWANA,        ….  WOLNOSTOJĄCA,         …..  SIDE by SIDE, 
 
Jaka jest planowana płyta grzejna?:  ….  INDUKCYJNA    ….  GAZOWA    …. CERAMICZNA         kolor: …………………… 
 
Jakie planowane są urządzenia AGD?:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jakie urządzenia lub meble mają znaleźć się w pomieszczeniu?:   ………………………………………………………………….. 
 
Na ile pojemników zaplanować segregację odpadów?:   …………………….. 
 
W jakiej kolejności od 1-5 (gdzie 1 najważniejsze) mamy zwrócić uwagę przy projektowaniu na: 
 
….. - WYGLĄD (design),       ….. - KOMFORT użytkowania,      ….. - BEZPIECZEŃSTWO,      ….. - CENĘ,      ….. - TERMIN, 
 
Jaki materiał na blaty:.....SPIEK .... KAMIEŃ, .… KWARCOgranit, .… AKRYL, .… LAMINAT, .… DREWNO, .… STAL, .…                 
SZKŁO, 
 
Jakimi pomieszczeniami i meblami mamy się zająć przy projektowaniu: ………………………………………………………….. 
 
W jaki sposób do nas Państwo trafiliście: …………………….   …………………  ………………..    ……………………….  

    Z POLECENIA                  Z REKLAMY         PRZEZ SALON             PRZEZ ARCHITEKTA  
Jaki jest szacunkowy budżet w zł na meble bez AGD: …  20-30 tysięcy… - 30-50 tysięcy… - 50-70 tysięcy ... 70-100 tysięcy 
 
 
 
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zleceniu w celach realizacji tego zlecenia, w celach promocyjnych i                     
marketingowych przez DIVANI, których administratorem jest DIVANI. 
[    ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową od DIVANI. 
DIVANI jest administratorem danych osobowych i na prośbę mogą być one usunięte z bazy lub zmienione. 
 
          podpis opiekuna klienta  i nr telefonu                                                          podpis Szanownego klienta  
                          ………….@divani.pl 


