
PRAVIDLÁ USKUTOČŇOVANIA VÝBERU ŠTANDARDU (VŠ)
A KLIENTSKÝCH ZMIEN (KZ)
Usmernenie č. 5

Pravidlo č.1) 

Pred zahájením VŠ a/alebo KZ je potrebné, aby klient podpísal rezervačnú zmluvu a zaplatil rezervačný poplatok.

Výber štandardu si uskutočňuje klient na osobnom stretnutí s koordinátorom klientských zmien a osobného stretnutia  
v predajni SIKO.

a.) v prípade, že klient nepožaduje žiadne KZ, môžu sa zahájiť práce na výbere štandardu
b.) v prípade, že klient požaduje KZ, práce na výbere štandardu sa zahája až po spracovaní KZ

Pravidlo č.2) – Zahájenie prác na výbere štandardu (VŠ) a KZ

Po podpise a zaplatení Rezervačnej zmluvy bude klienta kontaktovať koordinátor klientskej zmeny, ktorý realizuje štan-
dard a klientské zmeny a dohodnú sa s klientom na osobnom stretnutí vo vzorovom dome, kde si prejdú KZ a následný 
výber štandardu. KZ a VŠ sa zadávajú iba u koordinátora klienských zmien. Všetky ostatné požiadavky nebudú zo strany 
investora akceptované a ani zrealizované.
      

Pravidlo č.3) – Komunikácia klienta ohľadom VŠ a KZ

Klient komunikuje ohľadom VŠ a KZ iba s koordinátorom klienských zmien a riadi sa pokynmi tohto pracovníka.

Pravidlo č.4) – Popis požiadavky VŠ a KZ 

Koordinátor klientských zmien spíše s klientom jeho požiadavku na klientskú zmenu do Dohody o KZ (DoKZ) a do pôdorysu
bytu naznačia požadované zmeny. Ak je KZ jasná, nacení sa a zašle na odsúhlasenie klienta prostredníctvom koordinátora
KZ. Cenová ponuka je platná 10 kalendárnych dní. Každá DoKZ musí byť riadne odsúhlasená a podpísaná klientmi.

Na výber štandardu je potrebné vyplniť formulár zmien a následne odsúhlasiť vizualizáciu od firmy SIKO. Po odsúhlasení
všetkými strany bude formulár zmien podpísaný klientom a koordinárom klientských zmien.

Pravidlo č.5) – Objednanie materiálu a prác

Po odsúhlasení a podpísaní cenovej ponuky a formulára zmien klientom začína prebieh realizácie KZ a VŠ.
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