
Sprawdź rabat u Dystrybutora



PAKIET WARUNKI OFERTA ROZLICZENIE

E-PROJEKT
Powierzchnia od 150 m2

produkty Uni Decor,
Prestige i Top Prestige

Opracowanie i przekazanie 
Klientowi jednej koncepcji 
zabudowy nawierzchni w  
formie 2D. Projekt zdalny 
- online.

Opłata 600 zł brutto, w ra-
mach promocji do zwrotu 
599 zł

Zwrot 599 zł wniesionej 
opłaty przy udokumen-
towaniu zrealizowanego 
zamówienia wg oferty na
asortyment w min. 90% 
zgodnego z zaprojekto-
waną koncepcją.

PAKIET 
PLUS

Powierzchnia od 150 m2

produkty Prestige 
i Top Prestige

Opracowanie i przekazanie 
Klientowi jednej koncepcji 
zabudowy nawierzchni. Wi-
zyta projektanta na terenie 
budowy.

Opłata 1100 zł brutto, w ra-
mach promocji do zwrotu 
1099 zł lub 799 zł

Zwrot 1099 zł* lub 799 zł ** 
wniesionej opłaty przy udo-
kumentowaniu zrealizowa-
nego zamówienia wg oferty 
na asortyment w min. 90% 
zgodnego z zaprojektowa-
ną koncepcją.

*dojazd do 100 km od miej-
sca pracy projektantów 
Bruk-Bet

**dojazd powyżej 100 km

PAKIET 
FOKUS 3D

TARAS / 
OGRODZENIE
NOWOŚĆ!

produkty Prestige
i Top Prestige

Opracowanie trójwymiaro-
wej koncepcji ułożenia ta-
rasu lub ogrodzenia.Projekt 
zdalny - online.

Opłata 600 zł brutto, w ra-
mach promocji do zwrotu 
599 zł

Zwrot 599 zł wniesionej 
opłaty przy udokumen-
towaniu zrealizowanego 
zamówienia wg oferty na 
asortyment w min. 90% 
zgodnego z zaprojekto-
waną koncepcją.

PAKIET 
PRESTIGE 3D

Powierzchnia od 50 m2 do 
250 m2 produkty Prestige 
i Top Prestige

Opracowanie i przekazanie 
Klientowi jednej trójwymia-
rowej wizualizacji koncep-
cji zabudowy nawierzchni. 
Wizyta projektanta na tere-
nie budowy.

Opłata 1500 zł pobierana 
przy złożeniu zamówienia.

Bezzwrotne

PROMOCYJNA OFERTA PROJEKTOWA



ROMANTICA dolomit szary jasny

ROMANTICA perła stalowo-srebrna

ARCHITECT granit kremowy

ARCHITECT szary ciemny

UNI MARKANT tytan kremowy FINEZJA wapień muszlowy



PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ*

Płyta tarasowa ARCHITECT 40x40
gr. 

4 cm

 
TOP 

PRESTIGE

granit biały granit czarny granit kremowy

RUSTICAL RUSTICAL RUSTICAL

granit szary jasny perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna

RUSTICAL METALIC COLOR METALIC COLOR

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta tarasowa ROMANTICA 80x40
gr. 

4 cm

 
PRESTIGE

antracytowy dolomit brązowy ciemny dolomit kremowy jasny

COLOR COLOR-MIX COLOR-MIX

dolomit stalowy dolomit szary ciemny dolomit szary jasny

COLOR-MIX COLOR-MIX COLOR-MIX

Płyta tarasowa ROMANTICA 80x40
gr. 

4 cm

 
TOP

PRESTIGE

perła kremowa perła srebrno-biała perła srebrno-stalowa

METALIC COLOR METALIC COLOR METALIC COLOR

perła stalowo-antracytowa perła stalowo-srebrna

METALIC COLOR METALIC COLOR

Płyta tarasowa ROMANTICA 40x40
gr. 

4 cm
PRESTIGE

antracytowy dolomit kremowy jasny dolomit szary jasny

COLOR COLOR-MIX COLOR-MIX

szary

COLOR

Płyta tarasowa ROMANTICA 40x40
gr. 

4 cm
TOP

PRESTIGE
perła kremowa perła srebrno-biała

METALIC COLOR METALIC COLOR

Płyta tarasowa pakiet 
TRAWERTYN KWARTET

gr. 
3,5 cm

PRESTIGE 
słoneczny brzeg krem prowansalski

REALIT REALIT

Płyta tarasowa TRAWERTYN 22,5x90
gr. 

4 cm
PRESTIGE 

biały szary ciemny

REALIT REALIT

Płyta tarasowa TRAWERTYN 45x45
gr. 

4 cm
PRESTIGE 

biały szary ciemny

REALIT REALIT

Płyta tarasowa pakiet KAVERO
gr. 

3,5 cm
PRESTIGE 

biały stalowy

REALIT REALIT

Płyta tarasowa ROMANTICA 60x60
gr. 

4 cm
PRESTIGE

dolomit kremowy jasny dolomit orzechowy jasny

COLOR-MIX COLOR-MIX

Płyta tarasowa ROMANTICA 60x60
gr. 

4 cm
TOP

PRESTIGE
perła srebrno-biała perła stalowo-antracytowa

METALIC COLOR METALIC COLOR

Płyta tarasowa ROMANTICA 80x80
gr. 

4 cm
TOP

PRESTIGE
perła stalowo-srebrna

METALIC COLOR

Płyta tarasowa ARCHITECT 60x60
gr. 

4 cm
TOP 

PRESTIGE 

granit biały granit czarny granit kremowy

RUSTICAL RUSTICAL RUSTICAL

granit szary jasny

RUSTICAL

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta ogrodowa UNI MARKANT 40x40
gr. 

4,5 cm
PRESTIGE 

tytan szary jasny tytan kremowy tytan stalowy

MICROTEC MICROTEC MICROTEC

tytan biały

MICROTEC

Płyta ogrodowa FINEZJA
gr. 

6 cm
PRESTIGE 

wapień muszlowy wapień dewoński pastelowa harmonia

COLOR-MIX COLOR-MIX COLOR-MIX

brąz kasztanowy

COLOR-MIX

Płyta tarasowa ARCHITECT 80x40
gr. 

4 cm
TOP

PRESTIGE 
perła stalowo-srebrna szary ciemny

METALIC COLOR COLOR MAX

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Specjalne ceny produktów wyłącznie w ramach zakupu koncepcji 
projektowej. Rabaty sprawdź u Dystrybutorów!

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Blok schodowy BELKA OGRODOWA PRESTIGE 

90x35x15 biały 120x35x15 stalowy 90x35x15 stalowy

REALIT REALIT REALIT

120x35x15 biały

REALIT

LAMINO
®

PERLON®



*do wyczerpania stanów magazynowych produktów

GRANOFUGA 25 kg  
czarny szary ciemny szary jasny

biało-kremowy

GRANOFUGA  to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków 
i kruszyw  do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, 
kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami bruko-
wymi i tarasowymi.  Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest  
od rodzaju nawierzchni,  przenoszonych obciążeń oraz designu. 
Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw ła-
manych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin 
i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe 
w kolorach stalowym, szarym jasnym, szarym ciemnym oraz 
biało-kremowym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolory-
styczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®. bi
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KRUSZYWO STOSOWANE JAKO PODSYPKA
POD KOSTKI BRUKOWE I PŁYTY TARASOWE

Płyta tarasowa TRAWERTYN pakiet 2
gr. 

4 cm
PRESTIGE 

biały szary ciemny

REALIT REALIT

Płyta tarasowa DESKA OGRODOWA 
gr. 

4 cm
PRESTIGE 

stalowy

REALIT

Płyta tarasowa 
PARKIET OGRODOWY PROSTY

gr. 
3,5 cm

PRESTIGE 
biały

REALIT

Blok schodowy KAVERO PRESTIGE 
biały stalowy

REALIT REALIT

Płyta tarasowa pakiet 2 
KAMIEŃ CIOSANY

gr. 
4 cm

PRESTIGE 
kamienna szarość

REALIT



FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
DLA FIRM (DYSTRYBUTORZY/WYKONAWCY)  - „ZIMOWA PROMOCJA BRUK-BET!”

ZLECENIODAWCA

nazwa firmy:

siedziba firmy (oddziału):

telefon kontaktowy: e-mail:

ZAKRES OPRACOWANIA

powierzchnia w [m2]:

przewidywany termin 
zabudowy wyrobów:

inne:

WERSJA PROJEKTU

E-Projekt 

od 150 m2 (opłata 600 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 599 zł) 
projekt zdalny ONLINE

Pakiet Plus

od 150 m2 (opłata 1100 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 

1099 zł* lub 799 zł) 
wizyta projektanta na terenie budowy
*dojazd do 100 km od miejsca pracy projektantów Bruk-Bet

Pakiet Focus 3D Taras/Ogrodzenie

(opłata 600 zł brutto, w ramach promocji do zwrotu 599 zł)

projekt zdalny ONLINE

Pakiet Prestige 3D

od 50 do 250m2 (opłata 1500 zł brutto)

wizyta projektanta na terenie budowy

       BIURO PROJEKTOWE

UWAGI

AKCEPTUJĘ WARUNKI OGÓLNE
I ZLECAM WYKONANIE KONCEPCJI

data i podpis

PRZYJMUJĘ WYKONANIE ZLECENIA

data i podpis

BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, tel. 14 644 44 44, e-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

dla koncepcji zamówionych od dnia 12.12.2019 do 28.02.2020 roku

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE



1. Promocja „ZIMOWA PROMOCJA BRUK-BET” dotyczy usługi wykonania kon-
cepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni i obejmuje wyłącznie zamó-
wienia na wyroby BRUK–BET sp. z o.o. z segmentów UNI DECOR, PRESTIGE 
i TOP PRESTIGE dla pakietu E-projekt oraz z segmentów PRESTIGE i TOP 
PRESTIGE dla pakietów Plus, Focus 3D i Prestige 3D.
2. Okres trwania promocji „ZIMOWA PROMOCJA BRUK-BET”: od 12.12.2019 do 
28.02.2020 roku.
3. Organizatorem promocji jest BRUK–BET sp. z o.o. z siedzibą: Nieciecza 199, 
33 – 240 Żabno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmie-
ścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000270323, NIP: 517 020 05 80, REGON: 180188969 kapitał 
zakładowy 299 mln zł (dalej jako BRUK–BET)
4. Z promocji skorzystać może wyłącznie przedsiębiorca będący dystrybuto-
rem produktów BRUK-BET lub wykonawca usług budowlanych zwany dalej 
Kontrahentem, który zamawiając usługę wykonania koncepcji architektonicz-
nej zabudowy nawierzchni u Organizatora, wypełni poniższe warunki promocji.
5. Podstawowym warunkiem przyjęcia promocyjnego zamówienia na wyko-
nanie koncepcji architektonicznej do realizacji, jest otrzymanie przez BRUK–
BET od Kontrahenta:
1) wypełnionego formularza zamówienia w okresie trwania promocji oraz po-
twierdzenia wpłaty na poczet wykonania koncepcji w wysokości:
• 600 zł brutto - E-Projekt
• 1100 zł brutto - Pakiet Plus
• 600 zł brutto - Pakiet Focus 3D
• 1500 zł brutto - Pakiet Prestige 3D
2) złożenie przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody i udzieleniu zezwo-
lenia, o którym mowa w ust. 14 Regulaminu.
Zamówienia mogą być składane:
• on-line – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bruk-
-bet.pl/aranzacje
• osobiście lub listownie poprzez przekazanie do firmy BRUK–BET wypełnio-
nego druku formularza.
6. Warunki promocji „ZIMOWA PROMOCJA BRUK-BET” na zamówioną kon-
cepcję architektoniczną, które muszą zostać spełnione łącznie:
• złożenie przez Kontrahenta zamówienia na zakup wyrobów BRUK–BET w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku zgodnie ze specyfikacją 
materiałową stanowiącą załącznik do koncepcji architektonicznej,
• powołanie się przez Kontrahenta na ofertę sporządzoną do otrzymanej kon-
cepcji architektonicznej zgodnie ze specyfikacją materiałową stanowiącą za-
łącznik do koncepcji architektonicznej oraz zakup co najmniej 90% wyrobów 
z serii Uni Decor, Prestige i Top Prestige według tej specyfikacji materiałowej,
• rozliczenie koncepcji może nastąpić wyłącznie gdy zakup towaru został do-
konany przez Kontrahenta, który dokonał wpłaty pełnej należności za wyko-
nanie koncepcji architektonicznej oraz złożył zamówienie na tę usługę, przy 
czym zarówno zamówienie usługi wykonania koncepcji architektonicznej, 
jak i zakup towaru, powinny nastąpić bezpośrednio w BRUK–BET.
7. Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji architektonicz-
nej opartej na materiałach i wytycznych dostarczonych przez Kontrahenta lub 
bezpośrednio jego Klienta tj.:
• rzut przyziemia budynku mieszkalnego lub zwymiarowany obrys budynków,
• aktualny, zwymiarowany plan zagospodarowania działki,
• zdjęcia posesji i najbliższego otoczenia.
8. Kontrahent lub bezpośredni jego Klient może jednorazowo wprowadzić 
zmiany w terminie do 14 dni od daty przekazania mu koncepcji architekto-
nicznej, które zostaną uwzględnione przez Projektanta.
9. Szczegóły wykonania koncepcji oraz forma i termin jej przekazania Kontra-
hentowi/Klientowi jest ustalana indywidualnie z Projektantem.
10. Wpłaty należy dokonywać w formie przelewu: Bank Paribas nr 
42160010131846575220000001.
W tytule przelewu należy wpisać: „Wykonanie koncepcji”.
11. Rozliczenie wykonananej koncepcji architektonicznej następuje po zaku-
pie towaru na warunkach wskazanych w ust. 4 z zastrzeżeniem, że opłata dla 
usługi projektowej Pakiet Prestige 3D jest bezzwrotna.
12. W okresie trwania promocji „ZIMOWA PROMOCJA BRUK-BET”,
z uwzględnieniem ust. 5, zostanie wykonane rozliczenie,
• w wysokości 599 zł brutto, dla pakietu E-Projekt, aby ostateczna opłata za 
wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła 1 zł brutto,
• w wysokości 599 zł brutto, dla pakietu Focus 3D, aby ostateczna opłata za 
wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła 1 zł brutto,
• w wysokości 1099 zł brutto, dla pakietu Plus, jeśli od odległości miejsca pracy 

projektantów Bruk-Bet od terenu budowy wynosi do 100 km, aby ostateczna 
opłata za wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosła 1 zł brutto,
• w wysokości 799 zł brutto, dla pakietu Plus, jeśli od odległości miejsca pracy 
projektantów Bruk-Bet od terenu budowy wynosi powyżej 100 km, w takim 
przypadku opłata za wykonaną koncepcję architektoniczną wyniosie 301 zł 
brutto,
Miejsce pracy projektantów:
Kraków, ul. Rybitwy 4 i Tarnów, ul. Mroźna 18
13. BRUK–BET zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie 
wykonania koncepcji w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kontrahenta 
wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonania wpłaty.
W takim przypadku firma BRUK–BET jest zobowiązana do zwrotu Kontrahen-
towi całości wpłaconej kwoty.
14. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w akcji promocyjnej „ZIMOWA PRO-
MOCJA BRUK-BET” jest uzyskanie i doręczenie wraz z formularzem zgłosze-
niowym zgody Klienta Kontrahenta, dla którego wykonywana będzie koncep-
cja architektoniczna nawierzchni, na udostępnienie jego danych osobowych 
Organizatorowi promocji. Oświadczenie o zgodzie powinno obejmować także 
zezwolenie na wykonanie zdjęć zrealizowanej koncepcji na posesji Klienta w 
celach marketingowych. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Regu-
laminu.
15. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest BRUK-
-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nie-
ciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śród-
mieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej 
również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Uczestnik może skontaktować się 
z Administratorem pisząc na adres mailowy: rodo@bruk-bet.pl. Dane osobo-
we Uczestników promocji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
„RODO”). Szczegółowe podstawy, cel i zakres przetwarzania danych osobo-
wych Uczestników promocji, w tym uprawnienia wynikające z RODO, określa 
Polityka Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu i znaj-
dująca się pod adresem: https://www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/polityka-
-prywatnosci.
16. Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują w pełni BRUK–BET, 
z tym zastrzeżeniem że Kontrahent lub Klient, na rzecz którego Kontrahent 
złoży zamówienie w ramach niniejszej Promocji, ma prawo wykorzystać zaku-
pioną koncepcję architektoniczną w ramach jednej inwestycji.
17. Ewentualne reklamacje dotyczące procesu realizacji w ramach Promocji 
Kontrahent zobowiązany jest przesłać w formie pisemnej listem poleconym 
na adres BRUK–BET, wskazany w ust. 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy 
podać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, tj. imię i nazwisko (na-
zwę), adres, numer telefonu do kontaktu. Ponadto konieczne jest zwięzłe 
określenie czego reklamacja dotyczy, podanie okoliczności uzasadniających 
jej złożenie oraz ewentualnie wskazanie realizacji roszczenia reklamacyjnego. 
Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez BRUK–BET w terminie 14 
dni od daty ich otrzymania listem poleconym. O decyzji podjętej w wyniku 
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Kontrahent zostanie poinformowa-
ny przez BRUK–BET pisemnie, listem poleconym przesłanym na wskazany 
w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję treść niniejszych Warunków 
Ogólnych (Regulaminu Promocji).

..............................................................................................

 /data oraz podpis klienta/

REGULAMIN PROMOCJI 



FORMULARZ KONTAKTOWY 
W CELU PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko:

Adres budowy:

telefon kontaktowy: e-mail:

Klauzula informacyjna  

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, 
str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33-240 Żabno, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, REGON: 180188969, (dalej również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). 
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: rodo@bruk-bet.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Bruk-Bet Sp. z o.o., 
Nieciecza 199, 33-240 Żabno.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Tobą w związku z opracowaniem dla naszego Kontrahenta koncepcji architektonicz-
nej (prac projektowych) na zabudowanie nawierzchni nieruchomości, której jesteś właścicielem, kostką brukową naszej produkcji.
3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz uzasadniony prawnie interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - nawiązanie kontaktu 
i doprecyzowanie szczegółów dotyczących projektu koncepcji architektonicznej w związku z zabudową nawierzchni Twojej nieruchomości naszą kostką 
brukową, w związku z wykonaniem usługi projektowej dla naszego Kontrahenta.
4. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
5. W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celu wskazanego powyżej, będą one przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
6. Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora, dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prze-
noszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

..............................................................................................     

            /data oraz podpis klienta/ 

BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, tel. 14 644 44 44, e-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE

Wyrażam / nie wyrażam*  zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię nazwisko, nr telefonu, adres pocz-
ty elektronicznej, adres budowy/zamieszkania) spółce BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, KRS: 0000270323, NIP: 
5170200580, REGON: 180188969, w celu przygotowania przez tę Spółkę koncepcji architektonicznej i przygotowania oferty  
w związku z zamiarem zakupu od firmy 
...................................................................................................................................................................................
wyrobów przeznaczonych do zabudowy nawierzchni nieruchomości której jestem 
właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą / najemcą* w oparciu o w/w koncepcję architektoniczną.  

..............................................................................................     
              /data oraz podpis klienta/ 

Jako właściciel/współwłaściciel* powyższej posesji, w wypadku zrealizowania koncepcji architektonicznej i zakupu wyrobów  
w ramach promocji dotyczącej zamówienia koncepcji architektonicznej zabudowy nawierzchni, zezwalam Spółce Bruk-Bet Sp. z o.o. i osobom przez nią 
upoważnionym na sfotografowanie całości inwestycji objętej koncepcją dla celów marketingowych, komercyjnych, promocyjnych Spółki. Zgodę tę wyra-
żam nieodpłatnie i bezterminowo. Ponadto zobowiązuję się do udostepnienia swojej posesji osobom upoważnionym do wykonania fotografii. 

*niewłaściwe skreślić     .............................................................................................     
              /data oraz podpis klienta/


