Mandala Osobista
Wykonuję Mandalę Osobistą lub Mandalę Osobistą z konkretną Intencją.
Dane, które są potrzebne to imiona (pierwsze i drugie jeśli jest), nazwisko oraz
datę urodzenia. Podane informacje analizuję pod kątem arteterapii,
dobieram potrzebne kolory, liczby i symbole, które łączę ze sobą w taki
sposób aby umieścić w Mandali to, co najbardziej charakterystyczne dla
danej osoby, lub by podkreślić wybraną przez siebie intencję.
Dodatkowo na życzenie wykonuję szczegółowy opis Mandali Osobistej pod
kątem arteterapeutycznym (co oznaczają użyte kolory, symbole, liczby i w
jaki sposób rezonują one z właścicielem Mandali).
Mandalę maluję w kilku możliwych opcjach:

Mandala na szkle

40 x 50 cm

520 zł

Mandala na płótnie

70 x 70 cm

490 zł

Mandala w formie grafiki

Antyrama 40 x 50 cm

350 zł

Mandala w biżuterii*

Zawieszka 30 mm

220 zł

Opis Mandali

pod kątem arteterapeutycznym

50 zł

* z opcją późniejszego umieszczania grafiki Mandali np. na bransoletce bez ponownej opłaty za projekt Mandali.

Ceny NIE podlegają negocjacjom

UWAGA!
Zgodnie z prawem autorskim nie udostępniamy grafik w formie cyfrowej.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Mandala na szkle

6 – 8 tygodni

Mandala na płótnie

6 – 8 tygodni

Mandala w formie grafiki

2 – 4 tygodni

Mandala w biżuterii

2 – 4 tygodni

Opis Mandali

2 – 4 tygodni

Regulamin
Mandala Osobista - Mandala wykonywana na indywidualne zamówienie
klienta w formie cyfrowej (grafika, projekt tatuażu), biżuterii lub obrazu na
płótnie lub szkle.
1. Projekt Mandali Osobistej wykonujemy zgodnie z cennikiem oraz
formularzem zamówienia, który jest dostępny na
stronie https://mandalove.pl/mandala-na-zamowienie/
2. Mandala Osobista przygotowywana w formie cyfrowej zgodnie z prawem
autorskim stanowi własność firmy Mandalove i nie jest udostępniana Klientowi
do dalszego rozpowszechniania czy też wykorzystywania w celach
marketingowych lub do dalszej odsprzedaży.
3. Cena Mandali Osobistej jest ujęta w Ofercie Mandali Osobistej i nie
podlega negocjacjom.
4. Konsultacje z Klientem podczas tworzenia przeprowadzamy tylko w
wypadku prac cyfrowych tj. Mandala Osobista w biżuterii, projekt tatuażu,
grafika. Przeprowadzamy maksymalnie 5 (pięć) konsultacji uwzględniając
potrzeby i sugestie Klienta. W przypadku Mandali Osobistej malowanej na
płótnie lub na szkle takiej konsultacji nie przeprowadzamy.
5. Wszystkie projekty oraz produkty wykonywane na zamówienie
indywidualne Klienta nie podlegają zwrotowi na mocy Ustawy o prawach
konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r. Zgodnie z wyjątkiem do Ustawy o
prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r., kiedy przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb wówczas nie podlega ona zwrotowi.
6. Składając wypełniony i podpisany Formularz Zamówienia jest to
równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zawiązaniem umowy kupnasprzedaży.

Formularz zamówienia

cz. 1/2

Aby złożyć zamówienie na Mandalę Osobistą lub Mandalę Osobistą z Intencją proszę wydrukować i
wypełnić poniższy formularz oraz odesłać do nas skan dokumentu.
Wszystkie podane w formularzu dane i informacje mają charakter poufny i będą wykorzystane
wyłącznie do wykonania Mandali Osobistej.

Imię
Imię drugie
Nazwisko
Data Urodzenia

Informacje dodatkowe
Intencja Mandali

DANE KONTAKTOWE

Adres wysyłki

Telefon
E-mail

TRANSPORT
Kurier DHL

17 zł

Formularz zamówienia

cz. 2/2

Proszę postawić znak „x” przy wybranej przez siebie opcji Mandali i opcjonalnie przy
„Opisie Mandali” jeśli taki opis ma być wykonany
Mandala na szkle

40 x 50 cm

520 zł

Mandala na płótnie

70 x 70 cm

490 zł

Mandala w formie grafiki

Antyrama 40 x 50 cm

350 zł

Mandala w biżuterii

Zawieszka 30 mm

220 zł

Opis Mandali pod kątem arteterapeutycznym

50 zł

UWAGA!
Projekt Mandali Osobistej realizujemy po zaksięgowaniu na koncie należności.

Realizacja zamówienia w praktyce:
1.
2.
3.
4.
5.

Proszę odesłać wypełniony formularz zamówienia na adres kontakt@mandalove.pl
Po jego otrzymaniu przygotowuję potwierdzenie zamówienia i odsyłam je do Państwa.
Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie przystępuję do realizacji zamówienia.
Przed wysłaniem gotowego obrazu lub produktu wysyłam zdjęcie do wglądu i konsultacji.
Wysyłam Mandalę i podaję nr listu przewozowego.

…………………………………………………
(data i podpis)

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Hanna Czyż
Tel. 696-083-939
kontakt@mandalove.pl

