OD 1990 ROKU

PRACOWNIA DRUKU I GRAFIKI U¯YTKOWEJ
93-192 £ódŸ, ul. Senatorska 21, tel. 510 761 601
e-mail: biuro@ecsstudio.pl

Informacje prawne

Regulamin
§1 Warunki ogólne.
1.Realizacja zamówienia z³o¿onego przez Zamawiaj¹cego podlega warunkom okreœlonym poni¿ej i oznacza
ich akceptacjê.
2.Ecs Studio przyjmuje do wykonania zamówienie z³o¿one e-mailem, osobiœcie lub poczt¹.
3.Zamówienia nie potwierdzone przez Zleceniodawcê nie bêd¹ realizowane.
4.Oferta przes³ana Zamawiaj¹cemu w formie kalkulacji jest wa¿na w terminie 7 dni od daty jej przekazania.
Wszystkie dotychczasowe oferty trac¹ wa¿noœæ.
5.Ka¿de zlecenie zostanie wykonane zgodnie z parametrami technicznymi omówionymi ze Zleceniodawc¹,
opisanymi w serwisie lub ofercie handlowej.
6.Nak³ady minimalne zleceñ dla druku s¹ okreœlone w serwisie lub ofercie handlowej. Iloœci wiêksze s¹ ka¿dorazowo ustalane ze zleceniodawc¹ i po przyjêciu przez niego warunków.
7.Nak³ady wy¿sze ni¿ okreœlone w modu³ach mog¹ stanowiæ wy³¹cznie ich wielokrotnoœæ.
8.Ka¿de zamówienia pierwotne z³o¿one do Ecs Studio, oznacza akceptacjê warunków zlecenia oraz wniesienia przedp³aty wysokoœci 100% wartoœci zamówienia, gotówk¹ lub na konto Wykonawcy.
9.Jakiekolwiek zmiany graficzne w z³o¿onym zamówieniu wymagaj¹ zgody Zamawiaj¹cego i akceptacjê przez
niego ewentualnych dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z tych zmian.

§2 Przygotowanie do druku.
1.Ecs Studio przyjmuje do realizacji druku tak¿e pliki komputerowe przygotowane przez Zamawiaj¹cego
w postaci PDF, EPS, JPG, PNG, BMP. Je¿eli pliki nie s¹ przygotowane wed³ug standardu dla tego typu
opracowañ, Ecs Studio mo¿e za zgod¹ zamawiaj¹cego dokonaæ odpowiedniego przygotowania i doliczyæ
kwotê 20 z³otych + VAT jako koszt obróbki b³êdnie dostarczonego materia³u. Ecs Studio nie przyjmuje
gotowych wyci¹gów barwnych w formie plików post scriptowych.
2.Ecs Studio nie ingeruje w treœæ przes³anych plików, nie dokonuje ¿adnych korekt b³êdów tekstowych,
kolorystycznych zamieszczanych zdjêæ, grafik lub tekstów, braki ostroœci, kontrastu czy rozdzielczoœci itp.).
W przypadku tak przekazanych do realizacji prac nie ponosimy odpowiedzialnoœci za jakoœæ druku.

§3 Realizacja.
1.Materia³y lub pliki dostarczone przez Zamawiaj¹cego do godziny 10:00 w dniu zamówienia realizowane
od tego dnia w terminie zgodnym z informacj¹. Natomiast materia³y dostarczone po godz. 10:00 realizowane
s¹ od dnia nastêpnego, od którego te¿ biegnie termin realizacji.
2.Ecs Studio zastrzega sobie mo¿liwoœæ przed³u¿enia terminu realizacji zlecenia z przyczyn losowych,
o zmianie tego terminu Zamawiaj¹cy zostanie poinformowany natychmiast po wyst¹pieniu takich przyczyn.
3.Przerwanie toku prac lub odst¹pienie od realizacji zlecenia przez Zamawiaj¹cego, nie zwalnia go od poniesienia kosztów rozpoczêtych prac ustalonych stopniem ich zaawansowania i przedstawionych w formie
zestawienia przez Wykonawcê.
4.W przypadku wiêkszych produkcji okres realizacji mo¿e zostaæ wyd³u¿ony i z tego tytu³u Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnoœci za póŸniejsze dostarczenie towaru.
5.Dostawy mog¹ zostaæ realizowane s¹ za pomoc¹ przesy³ek: zwyk³¹ paczk¹ pocztow¹, lub firmê kuriersk¹
wskazan¹ na zleceniu przez Wykonawcê.
6.Koszty przesy³ki pokrywa Zamawiaj¹cy.
7.Przedmiot zamówienia zostanie odpowiednio zapakowany i przystosowany do transportu. Wykonawca
nie odpowiada za szkody wynik³e z uszkodzeñ opakowañ lub towaru powsta³e w transporcie przesy³ki,
ani za opóŸnienia wynik³e z jej dostarczenia.

8.Za wykonane zlecenie Wykonawca wystawia na rzecz Zamawiaj¹cego - na podstawie upowa¿nienia
zawartego w zleceniu - fakturê VAT, i przesy³a j¹ wraz z wykonanymi zleceniem na adres Zamawiaj¹cego.
9.Zamawiaj¹cy z chwil¹ wys³ania zlecenia w jakiejkolwiek formie zawiera umowê stwierdzaj¹c, ¿e w pe³ni
ponosi odpowiedzialnoœæ za jej treœæ, jest p³atnikiem podatku VAT oraz upowa¿nia Ecs Studio do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§4 Warunki p³atnoœci.
1.Wszelkie p³atnoœci do kwoty 200 z³/netto z zasady musz¹ byæ regulowane gotówk¹ bez wzglêdu na póŸniejsze i indywidualne ustalenia regulaminowe.
2.Zap³ata za zlecenia mo¿e nast¹piæ warunkowo przelewem najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania
przesy³ki tylko w przypadku gdy Zamawiaj¹cym jest osob¹ znan¹ i przynajmniej dwukrotnie w okresie
przesz³ego 1 roku, zlecaj¹c¹ prace Ecs Studiu.
3.Wystawiona przez wykonawcê faktura stanowi automatycznie wezwanie do zap³aty w rozumieniu art 455 k.c.
4.Dat¹ zap³aty nale¿noœci jest data wp³ywu œrodków pieniê¿nych na rachunek bankowy Wykonawcy.
5.Za niedotrzymanie terminu p³atnoœci przez Zamawiaj¹cego naliczane bêd¹ ustawowe odsetki fakturowanej
wartoœci brutto zamówionego przedmiotu zlecenia za ka¿dy dzieñ zw³oki, które to Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje
siê zap³aciæ.
6.Niedotrzymywanie terminu p³atnoœci przez Zamawiaj¹cego powoduje zamkniêcie realizacji jakichkolwiek
zleceñ i jednoczesne przekazanie sprawy do dzia³u windykacji.
7.Przekroczenie terminu p³atnoœci o 60 dni powoduje automatyczne dopisanie d³u¿nika do Krajowego Rejestru
D³ugów i przejêcie egzekucji wierzytelnoœci przez firmê windykacyjn¹.
8.W przypadku rozpoczêcia dochodzenia o zap³atê nale¿noœci, Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e nale¿noœci wraz
z odsetkami nie ulegaj¹ przedawnieniu, oraz zgodnie z prawem poniesie wszelkie koszty procesowe, op³at
i prowizji wynikaj¹cych z tytu³u egzekucji nale¿noœci.
9.Do spraw nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie w³aœciwe przepisy, kodeksu cywilnego,
a spory mog¹ce wynikn¹æ z realizacji umowy strony bêd¹ rozpatrywane przez s¹d w³aœciwy dla siedziby
Ecs Studio je¿eli wczeœniej strony wyczerpi¹ wszelkie mo¿liwoœci polubownego za³atwienia.

§5 Reklamacje.
1.Reklamacje dotycz¹ce uszkodzeñ przesy³ek w transporcie musz¹ byæ zg³oszone w momencie odbioru
towarów. Odbiorca zobowi¹zany jest sporz¹dziæ protokó³ reklamacyjny z udzia³em dostawcy firmy spedycyjnej lub poczty i niezw³ocznie powiadomiæ o tym pisemnie (e-mail) Ecs Studio. Reklamacje nie spe³niaj¹ce
podanej procedury nie bêd¹ uwzglêdniane.
2.Reklamacje dotycz¹ce jakoœci us³ug lub produktów mog¹ byæ zg³aszane najpóŸniej w terminie 3 dni od chwili
ich odbioru. Nale¿y przesy³aæ je w postaci pisemnego protoko³u lub listu e-mail i w terminie do 4 dni od zg³oszenia reklamacji dostarczyæ ca³oœæ reklamowanej pozycji zamówienia, na adres Ecs Studio, osobiœcie,
poczt¹ lub za poœrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja
zostanie odrzucona. Koszt przesy³ki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Ecs Studio.
3.Reklamacje dotycz¹ce jakoœci druku i jeœli nie zostanie przes³ane 100% reklamowanego nak³adu, bêd¹
rozpatrywane negatywnie.
4.W ci¹gu 7 dni roboczych od otrzymania przez Ecs Studio reklamowanego nak³adu, reklamacja zostanie
rozpatrzona o czym niezw³ocznie poinformujemy Zamawiaj¹cego.
5.Rozpatrzenie reklamacji uwzglêdnia tylko dwa warianty: ponowienie zlecenia lub zwrot kosztów.
6.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiaj¹cy ponosi wszystkie koszty dostarczenia
oraz ponownego wys³ania reklamowanego towaru.

Ró¿nych informacji i zapytañ dotycz¹cych regulaminu oraz
wykonywanych us³ug udzielamy pod nr telefonów:

512 047 042; 510 761 601

