Gyakran Ismételt Kérdések

1. Miben kérhetek segítséget?
A szolgáltatás menü pont alatt találhat néhány tájékoztató jellegű alternatívát. Lehetőség
van csak tanácsadásra, 3D látványterv készítésre vagy részletes tervezésre is. ( De 1-1
helyiséget, részfeladatot is vállalok.)
2. Milyen stílusban tervez?
Bármilyen stílusban szívesen segítek megalkotni leendő otthonát/üzletét.
3. Hogyan kérhetek ajánlatot?
Az ajánlatkérést a kapcsolati űrlap kitöltésével vagy e-mailben / telefonon történő
megkeresésessel tudsz számomra leadni. Ajánlatot akár online (bejárás nélkül) is tudok
készíteni. Egy alaprajzra és tervezései feladat részleteire van szükség. (Méret, határidő,
2D vagy 3D modell, tervek részletességének szintje
4. Hol vehető igénybe a szolgáltatás?
A szolgáltatás igénybevételére személyesen Pest megyében, online (távtervezésben)
pedig országosan is van mód.
5. Nem Pest megyében lakom, így is tud segíteni?
Igen, távtervezés keretében. A feladat milyenségétől függően 1 személyes találkozót
követően online kapcsolattartás vagy teljes online kapcsolattartás. (telefon, e-mail,
Skype)
6. Mennyibe kerül? Milyen díjra számíthatok?
A konzultáció fix díjas (ennek ára a szolgáltatások menü pontban megtekinthető) a
további szolgáltatásokra minden esetben egyedi ajánlat készül.
7. Hogyan működik a tervezés folyamata?
Az ajánlatot akár már az első találkozó előtt is el tudom készíteni. Az első találkozó
alkalmával felmérem az igényeket és a helyszín. Ezek alapján készítek a második
találkozóra vázlat terveket. Ezt átbeszéljük, szükség esetén módosítjuk. Ebből készül a
végleges verzió, amit a harmadik találkozó alkalmával mutatok meg. Majd
dokumentálok. A feladat milyenségétől függően lehet több vagy kevesebb találkozó.
8. Mennyi idő alatt készülnek el a tervek?
Ez feladat függő: kisebb (50 nm alatt) projektek esetén akár 2-3 hét alatt, nagyobb
projektek esetén akár 4-6 hét alatt. Ez az aktuális kapacitás és a konkrét feladat
függvénye. Az ajánlatban mindig megjelölésre kerül a konkrét vállalási idő.
9. Hogyan kapom meg a terveket?
A terveket minden esetben elektronikus formában adom át.
10. Kivitelezésben is tud segítséget nyújtani?
Igen, tudok kivitelező csapatot ajánlani. Illetve lehetőség van kérni a kivitelezés
felügyeletét, lebonyolítását is.
11. Milyen nyitvatartási idővel dolgozik? Hétvégén vagy este is vállal találkozót?
Előre egyeztetett időpontban, az esti órákban és hétvégén (mindkét nap) is vállalok
személyes találkozót. Ezen kívül a hét nagy részében elérhető vagyok telefonon is: 8.00 20.00 között. Amennyiben nem tudom felvenni a telefont a legközelebbi alkalmas
időpontban visszahívom.
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