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Usługa montażu - najważniejsze informacje
Drogi Kliencie, właśnie wprowadziliśmy dla Ciebie nową usługę – przyjedziemy
zamontować do Ciebie nasze rolety!
Profesjonalna ekipa raz-dwa upora się z montażem, podczas gdy Ty będziesz
mógł poświecić czas na inne obowiązki lub odpoczynek.
Krok 1 – wybierasz produkt, który Cię interesuje. Zastanów się nad tym, ile sztuk będzie Ci
potrzebnych.
Krok 2 – wypełnij formularz dostępny na stronie https://www.domondo.pl/usluga-montazu
lub na stronie produktu, którym jesteś zainteresowany. Możesz także od razu złożyć
zamówienie i w koszyku zaznaczyć opcję „Zamów bezpłatną wycenę”.
Krok 3 – poczekaj na kontakt naszej obsługi klienta! Przygotujemy dla Ciebie indywidualną
wycenę, biorąc pod uwagę rodzaj rolet, ich montaż, a także koszty dojazdu.
Krok 4 – po wyrażeniu zgody na montaż, pamiętaj, by odesłać nam maila z
potwierdzeniem zamówienia usługi wraz ze zdjęciami miejsca montażu – pomoże nam to
odpowiednio się przygotować.
Krok 5 – poczekaj, aż kurier przywiezie do Ciebie towar. Po odebraniu paczki zadzwonimy
do Ciebie umówić termin przyjazdu ekipy monterów.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest złotą rączką. Choć nasze rolety i żaluzje
produkujemy z myślą o prostym montażu, chcemy dać naszym klientom możliwość
wyboru. Zamawiając produkt z usługą montażu, możesz liczyć na:
- indywidualną i niezobowiązującą wycenę usługi
- profesjonalny montaż
- gwarancję na produkt oraz montaż
- darmowy serwis w okresie trwania gwarancji
- tani serwis pogwarancyjny
Kilka pytań i odpowiedzi, które pomogą Ci podjąć decyzję:
Co składa się na cenę usługi montażu? Za co dokładnie zapłacę?
Cena montażu składa się z dwóch kwot: montaż jednej sztuki rolety oraz dojazd do
klienta z naszej siedziby w Toruniu. Po naszej stronie leży przygotowanie
odpowiednich materiałów montażowych (śruby, kotwy itp.).
Czy wyższa cena oznaczać będzie wyższą jakość?
Nasi monterzy to wykwalifikowani fachowcy, którzy spędzili tysiące godzin przy
produkcji naszych produktów. Dzięki temu dokładnie znają każdą śrubkę oraz
podkładkę w roletach, co gwarantuje profesjonalny montaż osłony okiennej.
Czy na pewno usługodawca wykona wszystko to, co obiecuje (i jak to sprawdzić)?
Przed odjazdem naszej ekipy, zalecamy każdemu klientowi sprawdzenie poprawności
montażu. Powinno się to zrobić zawsze przed podpisaniem protokołu odbioru. Do
każdego montażu dołączona będzie specjalna dokumentacja, w której można znaleźć
informacje o tym, co dokładnie powinno zostać sprawdzone w trakcie odbioru usługi.
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Czy otrzymam takie efekty, jakich oczekuję?
Przed dniem montażu odbędziesz z naszym biurem obsługi i koordynatorem więcej
niż jedną rozmowę. To doskonały czas na to, aby przedstawić jasno swoje
oczekiwania. My z naszej strony gwarantujemy wyspecjalizowaną ekipę monterów z
dużą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Zapewnimy także przygotowanie
odpowiednich materiałów montażowych (śrub, kotew itp.)
Czy wypada korzystać z usług tej firmy?
Gwarantujemy, że do usługi montażu pochodzimy równie profesjonalnie, jak do
obsługi klienta oraz produkcji rolet, żaluzji i innych towarów. Zapraszamy do serwisu
Opineo.pl, gdzie znajdziesz rzetelne opinie o naszym sklepie internetowym.

Porozmawiajmy o montażu
bez zobowiązań!
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Lista produktów objętych usługą montażu:
1.
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Markiza boczna, Bora, Na wymiar
Markiza tarasowa - Barcelona
Markiza tarasowa - Casablanca, Na wymiar
Markiza tarasowa - Corsica, Na wymiar
Moskitiera drzwiowa, Na zawiasach, Na wymiar
Moskitiera plisowana drzwiowa, Na wymiar
Moskitiera plisowana okienna, Na wymiar
Moskitiera przesuwna, Na wymiar
Moskitiera ramkowa, Na wymiar
Moskitiera rolowana do okien dachowych, Na wymiar
Moskitiera rolowana drzwiowa, Na wymiar
Moskitiera rolowana okienna, Na wymiar
Pancerz do rolety zewnętrznej, Aluminiowy i PCV, Na wymiar
Roleta dachowa z prowadnicami, na wymiar
Roleta dzień i noc w kasecie, Na wymiar, PREMIUM
Roleta dzień i noc w kasecie, Na wymiar, STANDARD
Roleta dzień i noc wolnowisząca, Na wymiar, PREMIUM
Roleta dzień i noc wolnowisząca, Na wymiar, STANDARD
Roleta materiałowa w kasecie, Na wymiar, PREMIUM
Roleta materiałowa w kasecie, Na wymiar, STANDARD
Roleta materiałowa wolnowisząca, Na wymiar, PREMIUM
Roleta materiałowa wolnowisząca, Na wymiar, STANDARD
Roleta okienna screen, W kasecie, Na wymiar
Roleta plisowana docinana, Na wymiar, STANDARD
Roleta plisowana, Na wymiar, PREMIUM
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Roleta rzymska, Na wymiar, Easy
Roleta rzymska, Na wymiar, Standard
Roleta zewnętrzna elewacyjna zestaw, Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna elewacyjna, Na wymiar, Standard
Roleta zewnętrzna elewacyjna, Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna elewacyjna, Z ekranem przeciwsłonecznym,
Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna elewacyjna, Z moskitierą, Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna podtynkowa zestaw, Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna podtynkowa, Na wymiar, PREMIUM
Roleta zewnętrzna podtynkowa, Z moskitierą, Na wymiar, PREMIUM
Żaluzja aluminiowa, 16 mm, InLight, Na wymiar
Żaluzja aluminiowa, 16 mm, Na wymiar
Żaluzja aluminiowa, 25 mm, InLight, Na wymiar
Żaluzja aluminiowa, 25 mm, Na wymiar
Żaluzja aluminiowa, 50 mm, Na wymiar
Żaluzja bambusowa, 25 mm, Na wymiar
Żaluzja bambusowa, 50 mm, Na wymiar
Żaluzja drewniana, 25 mm, Na wymiar
Żaluzja drewniana, 50 mm, Na wymiar

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa
dyspozycji pod numerem telefonu: 56 475 47 24
oraz adresem e-mail: sklep@domondo.pl

