
Унікальна та неординарна пропозиція від офіційного представника найкращих світових брендів! 

Безкоштовно тепер не лише доставка, а і монтажні роботи кваліфікованими майстрами! 

Що ви отримуєте? 

Тепер Вам не слід перейматися за якість продукції, збереження її при транспортуванні, про час доставки та 
за клопоти, як же вірно все змонтувати! 

Тепер Ви економите не лише час, а і кошти як на перевезеннях (25 - 200 грн.), так і на монтажі 

(25 - 80  грн./м. кв.) !        Все ж бажаєте провести всі роботи самостійно?                                     

Отримуйте знижку!     Гарантовано!   5, 10 або ж навіть 15 %!  (до 30 01 2014 року)! 

Які умови для участі в програмі? 

Загальне замовлення на матеріали має складати суму від 4000 грн. 

При замовленнях – для вірного підбору матеріалів – повідомте : 

1) Повні відомості по габаритах приміщення («чисту» площу). Наявність дверей у це приміщення. 
2) Стан основи (стяжки). Про можливі та наявні перепади. Обов’язково вказати чи є теплі підлоги та якого 
типу. (Наші майстри є фахівцями саме з монтажу, отож роботи по підготовці основи прохання провести 
самостійно Вашими силами та майстрами. При невідповідності основи вимогам виробників ми ,нажаль, не 
зможемо надати гарантії). Якщо самостійно не можете визначити стан – замовляйте виїзд нашого фахівця. 
Це – безкоштовно! 
3) Доставка проводиться безкоштовно до під’їзду. Потреба ручного піднімання на поверхи – 
обговорюється при замовленні. Після доставки продукції майнові права на неї переходять до Вас. Якщо 
монтажні роботи проводяться понад 1 день -  якість та кількість матеріалу перевіряються при передачі 
майнових прав.  
4) Ми працюємо лише за авансовими платежами! Повна остаточна доплата проводиться після передачі 
майнових прав на матеріал. Монтаж проводиться при 100 % сплати, так як ці роботи не є частиною вартості 
матеріалу – це наша для Вас спеціальна пропозиція :) ! 
5) До повернення приймаємо продукцію у непошкоджених упакуваннях. У термін до 14-ти календарних 
днів та при наявності рахунку – фактури. При відмові від замовлення кошти повертаються з дисконтом у 
25%. 
6) Безкоштовна доставка за межі міста є разовою – для перевезення всього комплексу замовлених 
матеріалів. 
Додаткові роботи, що не входять до акційного комплекту: 
Монтаж пластикового плінтусу = 7 грн / м.п.  
Монтаж МДФ плінтусу = 12 грн / м.п. 
Монтаж металевих порожків = 30 грн / м.п. 

При участі у даній акції Ви отримуєте 10 % знижку на супровідні матеріали(плінтус,підкладка),  

та 10% знижки на додаткові монтажні роботи! Акція продовжена до 28 02 2014. 

Зверніть увагу - у нас представлено ряд позицій зі спеціальною позначкою - це акційні позиції, на них програма безкоштовного 
монтажу та доставки не діє. 

Наша адреса: м.Рівне, вул. Буковинська, 3 (житловий комплекс «Гетьмана Виговський») 

(0362) 43 31 30;  (097) 077 60 08;  (095) 065 95 88; 

Графік роботи: 
Пн.-пт.: 10:00-18:00  Сб.: 10:00-15:00 

Нд.: вихідний 

www.housedream.com.ua 

www.pidloga.rv.ua 

http://www.housedream.com.ua/
http://www.pidloga.rv.ua/


Пам’ятка для покупців. Звертаємо Вашу увагу !  

Ми радимо прислухатись до нижченаведених правил та порад, щоб уникати непорозумінь та 

якнайдовше користуватись якісними продуктами. 

1. Після того як обрана Вами підлога (паркетна дошка, паркет, ламінат) буде доставлена на місце 

монтажу – вона має так би мовити «відлежатись» - прийняти температуру та вологість того 
помешкання, де його буде змонтовано. Зазвичай це 48 годин. 

2. Монтажні роботи слід довіряти майстрам з досвідом. Дуже поширене явище де майстрів 

обирають виключно по вартості – і наслідки теж не забаряться. Ми отримуємо багато прохань з 
проханням ліквідувати та виправити такі роботи – але переробляти набагато важче ніж якісно 

зробити, та і гарантії виробника теж є вже порушені. Саме щоб уникнути таких моментів ми і 

пропонуємо нашу унікальну акцію з безкоштовними професійними майстрами. 

3. Монтажні роботи підлоги проводяться тільки в останню чергу – після стін, стелі. Це стосується 
не лише бруду, а і вологості та температури в приміщеннях.  

4. При отриманні продукції та при самостійному монтажі – уважно обстежуйте упакування на 

рахунок пошкоджень. Рекламації та звернення приймаються при переході права власності.  
5. При самостійному монтажі паркетної дошки та паркету (натуральної деревини) не відкривайте 

всі коробки зразу! Не радимо також проводити сортування по візерунку та фактурі! 

Відображайте натуральність та природність! Зверніть увагу на вологість – вона має бути у 
межах 40-65%, температура від 10 градусів Цельсія. Дерево гігроскопічний матеріал, і є 

чутливим. 

6. У кожній третій пачці ламінату чи паркетної дошки є лист – вкладення, де виробником вказано 

рекомендації і по монтажу і по догляду. Зважайте на них – і якісна підлога служитиме роками!  

 

 

______________________________________________________________________________ 

Акт прийняття робіт 

по рахунку – фактурі № _____ 

 

 

З правилами догляду ознайомлений(-а). Претензії по виконаним 

монтажним роботам відсутні. 

 

________________ / _____________________ /  

                     (підпис, прізвище, ініціали) 

 

«_________» ________________________ 2013 року 

 

 


