


Od umowy  
do wykończenia, 
czyli jak najlepiej 
kupić mieszkanie. 
 

Jak urządzić 
swoje M?

Wykańczamy nasze M pod klucz :-)

Klienci w Matexi kupują mieszkanie w stanie deweloperskim. I co dalej?
Kupując mieszkanie Klienci bardzo często odkładają decyzję o wykończeniu wnętrz na później, szczególnie wtedy, kiedy odbiór 

mieszkania planowany jest za kilka miesięcy lub lat. Jest to jednak jeden z podstawowych błędów, ponieważ im wcześniej podejmiemy 

decyzje w kwestiach wykończenia, tym więcej zyskamy. Po pierwsze, wcześniejsze podpisanie umowy na wykończenie wnętrz pozwoli 

nam na rezerwację ekipy wykończeniowej z gwarancją ceny. Po drugie, zyskujemy czas na przemyślane decyzje, przygotowanie 

aranżacji wnętrza spełniającej nasze oczekiwania i sprawnej realizacji opartej na rzetelnie przygotowanym projekcie i kosztorysie, 

który pozwala na pełną kontrolę nad budżetem. Wcześniejsza decyzja o wykończeniu wnętrz, to przede wszystkim oszczędność 

czasu, stresu i pieniędzy.

I tutaj jest miejsce na współpracę z pracownią architektoniczną?
Dokładnie tak! Zachęcamy naszych Klientów do skorzystania z bezpłatnej porady architekta wnętrz w Deer Designe, podczas której 

wspólnie będzie można omówić opcje aranżacyjne zakupionego mieszkania.
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Na czym polega usługa wykończenia „pod klucz” i dlaczego właściciel nowego 
mieszkania powinien skorzystać z pomocy , a nie podjąć się wykończenia we własnym 
zakresie?
Usługa wykończenia mieszkania „pod klucz” obejmuje projekt, materiały, realizację oraz nadzór. Jest to więc usługa kompleksowa, 

dzięki czemu zyskujemy czas, który musielibyśmy poświęcić na planowanie, zamówienia, transport, bądź odbiory materiałów, kontakt 

z ekipami i nadzorowanie prac wykończeniowych.

Decydując się na współpracę z profesjonalną pracownią, Klienci mają więcej czasu na przemyślenie swoich potrzeb, gdy architekt 

będzie proponował różne rozwiązania i doradzał, nie martwiąc się o cały proces: transport i logistykę. Ponadto firma wykończeniowa 

korzysta tylko ze sprawdzonych materiałów i ekip, więc Klienci nie muszą martwić się o rezultaty jej pracy.

Jak w skrócie wygląda proces współpracy z Deer Designe?
Wszyscy zainteresowani ofertą zostają zaproszeni na spotkanie. Może się ono odbyć online, bądź w salonie pokazowym, w centrum 

Warszawy, na ul. Twardej 64. Usługa wykończenia wnętrz „pod klucz” bazuje na 3 programach: Smart Life, Modern Life i High Life.

Podczas wizyty w salonie, gdzie znajduje się ok. 250 m2 ekspozycji, można obejrzeć i przetestować materiały z oferty programów 

wykończeniowych. Takie spotkanie do niczego nie obliguje, a można uzyskać poradę i pomoc w doborze odpowiedniej oferty.

Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy na wybrany program „pod klucz”. Podpisanie umowy oznacza 

rezerwację terminu rozpoczęcia prac projektowych, ekipy i ceny programu/m2. Następne Klienci mają czas na wypełnienie arkusza 

preferencji. Na podstawie tej ankiety zostaje dobrany architekt prowadzący projekt. Nad całym procesem wykończenia „pod klucz” 

czuwa dedykowany koordynator.

Następnie w ustalonym terminie architekt kontaktuje się z Klientem i rozpoczyna się proces projektowy. Powstają układy funkcjonalne, 

wizualizacje stref najdroższych i plany branżowe. Na tym etapie Klienci mogą zgłaszać chęć miksowania programów i skorzystania  

z usług spoza programu, które trafiają do wyceny.

Po akceptacji projektu następuje zamówienie materiałów. W międzyczasie Klient uzyskuje pomoc w odbiorze mieszkania od 

Dewelopera. Po odbiorze mieszkania rozpoczyna się etap wykończenia, który nadzoruje zespół ds. jakości. Kolejny krok to montaż 

mebli, jeśli Klienci zdecydują się na zabudowę w pracowni stolarskiej Deer Wood. A potem można już zamieszkać w gotowym 

mieszkaniu. :)
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Czy można mieszać materiały pomiędzy poszczególnymi programami?
Tak. Wybór programu wykończeniowego jest jedynie bazą. Na etapie projektowym można mieszać materiały, bądź korzystać z usług 

spoza programu.

Jak powinno się przygotować do pierwszego spotkania z architektem?
Przede wszystkim trzeba przesłać/zabrać na spotkanie plan mieszkania otrzymany od dewelopera oraz zebrać swoje pomysły, 

potrzeby, inspiracje do omówienia z ekspertem.

Czy można zlecić tylko część prac - na przykład sam projekt albo aranżację kuchni, a resztę zrealizować we własnym zakresie?

Tak, można zlecić sam projekt lub jego część, np. aranżację zabudowy kuchennej.

Czy istnieje możliwość skredytowania wykończenia wnętrz i czy możecie mi Państwo pomóc w załatwieniu formalności?

Oczywiście możemy polecić swoich doradców. Matexi również wspiera swoich Klientów w procesie kredytowym. Często Klient bierze 

jeden kredyt na mieszkanie wraz z wykończeniem.

Czy można zlecić wykończenie mieszkania i … wyjechać na długi urlop bez zmartwień?
Oczywiście! I jest to jeden z lepszych sposobów, w jaki Klient może spędzić czas, który zaoszczędził na wykończeniu wnętrz pod 

klucz!

W trakcie procesu projektowego potrzebna jest jedna wizyta salonie w celu wybrania materiałów wykończeniowych i ustalenia jak 

największej ilości szczegółów.
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Jaka jest gwarancja na prace wykończeniowe?
Obowiązują 2 lata gwarancji od momentu odbioru gotowego mieszkania, a ponieważ wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką 

budowlaną, więc obowiązuje również gwarancja producenta.

Czy w ramach usługi urządzania „pod klucz” jest możliwość doboru i wykonania mebli 
do mieszkania?
Tak, można wykonać zabudowę meblową na wymiar w stolarni Deer Wood.

Czy Klienci Matexi mogą liczyć na specjalne zniżki i promocje?
Klienci Matexi otrzymują bezpłatną poradę architekta wnętrz oraz specjalną kartę rabatową, która upoważnia do zniżek u partnerów 

Deer Designe.


