Regulamin usługi „Analiza energetyczna”
1. Usługa „Analiza energetyczna” realizowana jest wyłącznie na odległość.
2. Zakres usługi zdefiniowany jest przez formularz analizy dostępny do wglądu na stronie
www.artuvia.pl
3. Usługa obejmuje wyłącznie zbadanie parametrów energetycznych zawartych w formularzu i
nie zawiera żadnych dodatkowych informacji.
4. Nie tłumaczę, co oznaczają poszczególne pozycje w formularzu. To są pojęcia ogólnie
dostępne w innych źródłach (Internet, książki, czasopisma), więc proszę sięgać do tych źródeł
w celach edukacyjnych.
5. Koszt usługi to 70 zł.
6. Usługa jest wykonywana wyłącznie po wpłacie należności na moje konto. Dane do wpłaty
można znaleźć na stronie www.artuvia.pl w zakładce „O mnie” oraz są one dodatkowo
wysyłane mailem do każdej osoby, która zamówi usługę.
7. Czas realizacji wykonania analizy nie przekracza 3 dni roboczych od wpłaty.
8. Wyniki analizy są wysyłane do Klienta wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
9. Usługa jest wykonywana na bezpośrednie zlecenie osoby zamawiającej. Dopuszczam też
wykonanie usługi zamówionej przez rodzica dla swego dziecka, jak i przez małżonka dla
drugiego małżonka.
10. Nie wykonuję tej usługi dla osób leczących się psychiatrycznie. Jeżeli ta informacja zostanie
zatajona, osoba bierze pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jakiekolwiek
konsekwencje z tego wynikające.
11. Pozostawiam sobie prawo odmowy wykonania usługi w uzasadnionych przypadkach (brak
pozwoleń, oszustwo itp.). Jeżeli kwota za usługę została wpłacona a ja nie mogę tej usługi
wykonać, pieniądze zostaną zwrócone dla osoby wpłacającej w ciągu 2 dni od ich
zaksięgowania na moim koncie.
12. Usługa nie zastępuje w żadnych stopniu badań i diagnostyki medycznej i nie ma na celu
diagnozowanie ciała fizycznego. W przypadku jakichkolwiek problemów medycznych proszę
kontaktować się z najbliższą jednostką opieki zdrowotnej.
13. Informacje otrzymane w ramach usługi nie mają charakteru wiążących porad i Mariusz
Kozłowski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient interpretuje te informacje i w
jaki sposób z nich korzysta.

Akceptacja regulaminu oznacza, że zapoznałam/em się z zasadami i warunkami dotyczącymi
współpracy w ramach tej usługi i akceptuję wszystkie jego punkty.
Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję wykonania analizy dla
Mariusza Kozłowskiego / ARTUVIA i nie będę rościł/a w związku z tym żadnych pretensji.

Prawa zastrzeżone. Artuvia Mariusz Kozłowski

