WARUNKI WSPÓŁPRACY
DLA SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA W
AGENCJI REKLAMOWO-PROMOCYJNEJ
„EMPINA”

Zamawiający przyjmuje do wiadomości następujące ustalenia :

ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są tylko w formie pisemnej z podaniem:
- numeru NIP
- dokładnego adresu
- numeru telefonu i faxu
- nazwisk osób zajmujących się zleceniami ze strony Zamawiającego
2. EMPINA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia gdy :
- istnieje ryzyko niewypłacalności Zamawiającego
- nie zostały uregulowane płatności za poprzednie zamówienie , lub częśd realizowanego już
zamówienia.

PŁATNOŚCI
1. Wszystkie podane ceny są cenami netto za sztukę.
2. Cena nie obejmuje kosztów : nadruku, haftu, przygotowania programów haftu,
matryc sitodruku oraz kosztów dostawy zamówionego towaru.
3. Płatnośd koocowa następuje po dostarczeniu zamówionego towaru i faktury /przelew
bankowy lub gotówka w ustalonym terminie/.
4. Jeżeli wartośd zamówienia przekracza 5.000,00 zł , przed przystąpieniem do jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia brutto.
Pozostała do zapłaty kwota ma byd uregulowana przelewem do 14 dni, o ile nie ustalono
inaczej.
5. Faktury do wysokości 1.500,00 zł. płatne są gotówką przy odbiorze zamówionego towaru.
6. W przypadku realizacji zamówienia w kilku częściach, Zamawiający pokrywa każdorazowo koszty
transportu i otrzymuje fakturę na dostarczoną partię towaru.
7. Faktury będą wystawiane z datą wysyłki towaru.

NADRUK I HAFT
1. Pliki z logo prosimy przesład w formie wektorowej w programie Corel Draw nie wyżej niż wersja
13. Jeśli nie posiadają Paostwo loga w tej formie, możliwe jest jego opracowanie za dodatkowa
opłatą.
2. Przy określaniu kolorystyki projektu (nadruku) należy posługiwad się systemem kolorów Pantone
lub CMYK. Ze względu na rodzaj materiału istnieje możliwośd niewielkich rozbieżności kolorów
w nadruku.
3. Program haftu, klisze i matryce sitodruku wykonane przez EMPINE na zlecenie Zamawiającego,
pozostają własnością Zamawiającego.
4. Logo firmy, treśd nadruku lub haftu i ewentualny układ graficzny, prosimy przesyład pocztą elektroniczną wraz z dokładnym opisem .
5. Przed przystąpieniem do druku lub haftu wymagamy ostatecznej akceptacji ze strony Zamawiającego: układu graficznego, logo, oraz treści.

TRANSPORT
1. Zamówiony towar jest dostarczany na koszt Zamawiającego, o ile nie ustalono inaczej:
- transportem firmy EMPINA,
- za pośrednictwem firm spedycyjnych
- za pośrednictwem firm kurierskich
2. O zachowaniu terminu dostawy decyduje data wydania przesyłki firmie spedycyjnej lub kurierskiej.
3. W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru następuje transportem własnym Zamawiającego,
o zachowaniu terminu decyduje data wysłania zawiadomienia o gotowości towaru do odbioru.

REKLAMACJE
1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako :
- uszkodzony
- niezgodny z zamówieniem
2. Zamawiający ponosi koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
3. Wszelkie reklamacje muszą byd składane w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
4. Po odstąpieniu lub odsprzedaniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialnośd za jakiekolwiek
wady jakościowe i braki ilościowe przenosi się na Zamawiającego.
5. Takie same warunki dotyczą towaru poddanego dalszym obróbką /np.: nadruk, haft/ w przypadku, gdy został zamówiony w EMPINIE towar bez nadruku , haftu.
6. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do Zamawiającego.

7. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

WARUNKI KOOCOWE
1. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi lub/ oraz prawami z rejestracji znaku
towarowego ( świadectwa ochronnego na znak zdobniczy), w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami do firmy EMPINA z tytułu
naruszenia praw autorskich lub/ oraz prawa z rejestracji znaku towarowego (świadectwa ochronnego na znak zdobniczy ) w związku z realizacją zamówienia, Zamawiający będzie odpowiedzialny
względem firmy EMPINA za to, iż podmiot którego prawa naruszono nie będzie żądał od EMPINY
spełnienia jakichkolwiek świadczeo związanych z naruszeniem praw.

W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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