
  

 
 

 
 

Regulamin Leroy Merlin Planer 
 

I. Definicje  
 

1. Użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: Regulaminem, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w 
regulaminie Serwisu www.leroymerlin.pl. dostępnym na stronie internetowej www.leroymerlin.pl. 
 

2. Leroy Merlin Planer: umieszczone w Serwisie www.leroymerlin.pl narzędzie do planowania wnętrz on-line lub 
sprawdzania praktycznego zastosowania pomysłów na urządzenie wnętrza Klienta z wykorzystaniem wybranych towarów 
Leroy Merlin oraz poglądowych materiałów dekoracyjnych.  
 

II. Postanowienia ogólne  
 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania przez Klientów z Leroy Merlin Planer.  
2. Leroy Merlin posiada licencję, która umożliwia Klientom korzystanie z Leroy Merlin Planer na zasadach określonych w 

Regulaminie.   
 

III. Korzystanie z Leroy Merlin Planer 
 

1. Klient, który chce korzystać z Leroy Merlin Planer przed jego uruchomieniem powinien zapoznać się z Regulaminem, a w 
przypadku nabycia towarów wybranych z użyciem Leroy Merlin Planer potwierdzić zapoznanie się z nim poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.   

2. Klient może korzystać z Leroy Merlin Planer wyłącznie na własny użytek, w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową 
lub gospodarczą oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Klient nie może używać Leroy Merlin Planer lub Materiałów, wytworzonych z jego użyciem w sposób wykraczający poza 
zakres określony w pkt. III.2, w szczególności kopiować, modyfikować, tłumaczyć, udzielać licencji, sprzedawać, 
wynajmować lub w inny sposób rozpowszechniać.   
 

IV. Funkcjonalność Leroy Merlin Planer 
 

1. Leroy Merlin Planer umożliwia planowanie wnętrz on-line lub sprawdzanie praktycznego zastosowania pomysłów na 
urządzenie wnętrza Klienta z wykorzystaniem wybranych towarów Leroy Merlin oraz poglądowych materiałów 
dekoracyjnych, w szczególności:   
- zdefiniowanie i wykreślenie planu bocznego 2D wnętrza, z możliwością kreślenia i przemieszczania ścian i ścianek 

działowych, dodawania drzwi i okien; 
- stworzenie modelu wnętrza w trybie 3D, z uwzględnieniem meblowania i dekorowania za pomocą elementów 

(obiektów 3d) dostępnych w Leroy Merlin Planer; 
- skorzystanie z szerokiej gamy kolorystycznej farb i powłok, pozwalającej na stworzenie całościowej koncepcji dekoracji 

wnętrz, od podłóg aż po sufity; 
- wydruk stworzonego planu; 
- zapisanie planu (planów), pod warunkiem posiadania Konta w Serwisie www.leroymerlin.pl, po zapisaniu Klient ma 

możliwość otwierać plan (plany), uzupełniać go, zmieniać lub korzystać z wszystkich pozostałych funkcjonalności, 
dostępnych w ramach Leroy Merlin Planer, z tym zastrzeżeniem iż w przypadku wycofania towarów będących 
elementem zapisanego planu z oferty Leroy Merlin spowoduje ich usunięcie z planów, o ile wcześniej nie utrwalono 
ich w formie wydruku lub zapisanego pliku np. pdf.  

 
2. Zdefiniowane w Leroy Merlin Planer przez Klienta wymiary pomieszania, rozmieszczenie mediów, okien, drzwi lub innych 

stałych elementów pomieszczenia jest kluczowe dla właściwego zaplanowania wnętrza oraz wpływa na rodzaj i ilość 
użytych w planie towarów, z tego względu Klient bierze odpowiedzialność za zdefiniowany kształt i rozmiar 
pomieszczenia. 

3. Zestawienie towarów wykorzystanych w planie sporządzonym z użyciem Leroy Merlin Planer, w tym ich cena, ma 
charakter szacunkowy, ostateczna wycena jest dokonywana podczas zamówienia w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie 
Internetowym.   
 

V. Postanowienia końcowe  
 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu 
www.leroymerlin.pl.   

2. Wszelkie pytania związane z Leroy Merlin Planer można kierować do Działu Obsługi. 
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