Jeśli chcesz, zmienić z nami swój rower prosimy Cię o zapoznanie się z zasadami
współpracy z VELOVE w zakresie malowania ram rowerowych i komponentów.
1. Ponieważ każdy projekt malowania jest inny i zależy m.in. od jego stopnia trudności,
wybranych przez Ciebie kolorów, wzorów itp, dlatego nie możemy podać Ci stałej ceny.
2. Spersonalizowane malowanie ramy rowerowej z widelcem z efektami specjalnymi to
koszt od 1 500 zł. Malujemy również komponenty - wyceniamy je indywidualnie. *W cenie
jest uwzględnione usunięcie starej powłoki lakierniczej. Cena nie obejmuje kosztu
rozłożenia i złożenia roweru (pełen serwis).
3. Po ustaleniu z Tobą szczegółów zamówienia poprosimy Cię o bezzwrotną zaliczkę w
wysokości 50%. Nasz harmonogram zamówień działa w oparciu o bardzo dobrze
zorganizowany system. Twój depozyt pozwala nam zarezerwować dla Ciebie miejsce w
harmonogramie pracy. Drugie 50% zapłacisz w zależności od sposobu odbioru – w
momencie odbioru przez Ciebie roweru lub przed jego wysyłką.
4. W trakcie tworzenia Twojego zamówienia będziemy w kontakcie telefonicznym i
mailowym. Nie umawiamy się na spotkania. Zależy nam na pełnym skupieniu w trakcie
pracy oraz na zachowaniu sterylności procesu malowania, dlatego nie zaprosimy Cię do
naszego studia. Jeśli będziesz miał pytania lub będziesz chciał poznać etap realizacji
wówczas prześlemy Ci zdjęcia, porozmawiamy i rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości.
5. Malowanie ram rowerowych w oferowanej przez nas jakości, to bardzo czasochłonny
proces. Czas jego realizacji zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowany
jest Twój projekt. Jeśli kiedykolwiek Twój projekt się opóźni, to wyłącznie dlatego, że
wymaga on szczególnej uwagi i chcemy aby każdy detal był doskonały. Jeśli tak się stanie,
będziemy Cię na bieżąco informować. Naszym celem jest dostarczenie Ci gotowego
projektu w ciągu ok. dwóch – czterech tygodni.*
*dokładny czas realizacji zamówienia ustalamy po akceptacji projektu.
6. Jeśli nie jesteś pewny, jak chciałbyś pomalować swój rower, pokaż nam swoje pomysły i
inspiracje, abyśmy mogli poznać Twoje wyobrażenie – będziemy z Tobą współpracować,
aby zrealizować Twoją wizję. Umówimy się spotkanie w trakcie, którego ustalimy wszelkie
szczegóły. Indywidualna praca z Tobą będzie dodatkowo doliczona do kosztu zamówienia.
7. Jeśli chcesz pomalować kilka identycznych rowerów w tym samym stylu/w taki sam
sposób, jest to możliwe jeśli wszystkie ramy będą do nas dostarczone w tym samym
czasie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub właśnie zdecydowałeś się na realizację
swoich marzeń napisz do nas lub zadzwoń: velove@velove.pl, nr tel.: 662 042 522

