ZAMÓWIENIE

Data złożenia
zamówienia

DD/MM/YYYY

Nazwa firmy:

Europrint Media
Wiesława Oset
ul. Zegrzyńska 43/4
05-119 Legionowo
tel: +48 22 732 24 78
mob: +48 505 114 380
NIP: 536-157-13-47
e-mail: europrint@post.pl
www.europrintmedia.com.pl

Dokładny adres:

Tel. / Fax / Kom.:
NIP:
Osoba zamawiająca:

Osoba dokonująca rozliczeń
finansowych zamawiającego:

E-mail:

Nowe zamówienie
Wznowienie

Telefon:

Format:

Tytuł:

Kopiowanie / Tłoczenie:

Nadruk:

Podkład inny niż biały ->

Rodzaj nadruku:

Kolor PANTONE

Numer koloru PANTONE
Termin dostarczenia
materiałów wyjściowych

Projekt graficzny:

Ilość kolorów w nadruku:

DD/MM/YYYY

Pakowanie:
NIE (szpindel)

TAK

Hologramowanie

Opakowania gotowe:

Poligrafia:

Opak. na zamówienie:

Książeczka (str.)

Uszlachetnienia
poligrafii:

Foliowanie:

Nakład:

Poligrafię wykonuje:

Data realizacji zamówienia:

Cena jednostkowa netto:

DD/MM/YYYY

Forma dostawy:

Dokładny
adres
dostawy:

Uwagi:

Zamawiający dostarczył:

Master

Proof

Nadruk

Dokumenty firmowe (NIP, Regon, KRS, inne...)

Zamawiający akceptuje wyprodukowanie zamówionego nakładu płyt według ceny ustalonej z firmą Europrint Media Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, przyjmuje się 7 dniowy termin płatności licząc od daty wystawienia faktury. W przypadku
zwłoki w płatnościach zostaną naliczone odsetki umowne w wysokości 0,5 % dziennie. Zamawiający upoważnia Europrint Mediado wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru ze strony Zamawiającego.
Zamawiający jest zobowiązany przesłać wraz z formularzem zamówienia dokument/y/, z których wynika prawo do zaciągania zobowiązań w jego imieniu osoby /osób/ podpisującej formularz zamówienia. Strony ustalają, że przedmiot
zamówienia zostanie wydany wyłącznie osobie legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanym przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający
zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Europrint Media oryginału zamówienia gdy zamówienie to złożone będzie drogą faksową bądź elektroniczną, Materiał źródłowy tzw. master dostarczony przez Zamawiającego uważa się za
sprawdzony i prawidłowo działający. Termin realizacji zamówienia zaczyna swój bieg z chwilą potwierdzenia przez Europrint Media otrzymania wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentów, o
których mowa w formularzu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi drogą faksową, e-mailem bądź telefonicznie. Na płytach umieszczone są oznaczenia producenta w postaci adresu www, numeru katalogowego matrycy oraz logo.
Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do reprodukcji na płytach CD/DVD materiału zawartego na przekazanym nośniku w ilości wyszczególnionej powyżej. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony
do materiału, który został wyprodukowany, bądź na który posiada licencję od właściciela praw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, Zamawiający dostarczy na żądanie do firmy Europrint Media wszystkie niezbędne
informacje dotyczące praw do udostępnionego nagrania, w tym również wykaz umów począwszy od producenta materiału, aż po będącą w mocy umowę licencyjną. Zamawiający potwierdza zawarcie umowy licencyjnej z właściwą
organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, bądź też bezpośrednio z właścicielem praw autorskich. W przypadku poniesienia przez Europrint Media jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną (koszty odszkodowania,
procesu i in.), w tym również wynikających z roszczeń uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, w związku z produkcją i rozpowszechnianiem materiału, Zamawiający zobowiązuje się do ich pełnego pokrycia. Do projektów
wielokolorowych (CMYK) należy dołączyć proof kolorystyczny. Niedostarczenie proof'a powoduje, że klientowi nie przysługuje prawo reklamowania wykonanego nadruku czy druku poligrafii. Projekty nadruków i poligrafii muszą być zgodne
ze specyfikacjami Europrint Media Dostępne są one pod adresem www.europrintmedia.com.pl. Powyższe postanowienia Zamawiający przyjmuje do wiadomości i stosowania.

Pieczęć i podpis Europrint Media

Czytelny podpis zamawiającego

ZAPISZ

