
REGULAMIN DRUKU NA MATERIALE POWIERZONYM 

1. Do druku na materiale powierzonym przyjmowane są elementy o następujących wymiarach szerokośd x 

długośd x grubośd: 

a. Minimum 10 x 10 x 1 mm. 

b. Maksimum 700 x 600 x 130 mm. 

 

2. Korzystanie z usług druku na materiale powierzonym oznacza, że Zamawiający akceptuje zapisane w 

regulaminie zasady druku oraz zapoznał się ze specyfikacją druku UV przedstawioną na stronie 

www.printnet.pl  

3. Aby zamówid nadruk na materiale powierzonym,  należy byd zarejestrowanym w serwisie www. printnet.pl 

Jeżeli nie są Paostwo zarejestrowani, prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego: 

http://www.printnet.pl/?rejestracja=1  

4. Przed przyjęciem zlecenia na nadruk na materiale powierzonym wymagamy próbnego nadruku, na co 

najmniej jednej sztuce materiału powierzonego lecz nie więcej niż 3 sztukach, w celu akceptacji przez 

Zamawiającego jakości i trwałości nadruku. Maksymalna łączna powierzchnia zadruku dla wszystkich próbek 

to 50 cm2. 

5. Wysyłka materiału do prób leży po stronie Zleceniodawcy i na jego koszt.  

6. Odbiór/wysyłka próbki następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z D&D sp. z o.o., na 

koszt Zleceniodawcy.  

7. Materiały do prób i same próby mogą zostad dostarczone/odebrane osobiście w siedzibie firmy D&D sp. z 

o.o. w Gliwicach, ul. Moniuszki 6.   

8. D&D za wykonanie próbnych nadruków na materiale powierzonym pobiera zryczałtowaną opłatę w 

wysokości 15,00zł netto.  

9. Wraz z materiałem powierzonym musi zostad dostarczone w formie mailowej/elektronicznej zapytanie 

ofertowe, zawierające projekt zadruku, rozmiar i planowaną wielkośd zamówienia.  

10. Wraz z próbką nadruku na materiale powierzonym, Zamawiający otrzyma ofertę, opracowaną na podstawie 

otrzymanego zapytania. Oferta będzie obejmowała wykonanie matrycy – (jeżeli zaistnieje koniecznośd jej 

wykonania), nadruku oraz koszt dostawy z podaniem terminu realizacji zamówienia.  

11. Na życzenie Zleceniodawcy D&D Sp. z o.o. może wykonad kalkulację ofertową bez uprzedniego wykonywania 

próbnego wydruku jedynie na podstawie zapytania ofertowego złożonego przez Zamawiającego. 

12. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest otrzymanie pisemnego zamówienia obejmującego szczegółowy opis wraz z 

podaniem ilości. Przedmiotowe zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego jakości 

druku oraz ceny. 

13. Ze względu na możliwośd uszkodzenia materiału w procesie druku, D&D Sp. z o.o. może prosid o przesłanie 

większej liczby materiału do zadruku w stosunku do nominalnej liczby podanej w zamówieniu. Dokładną 

liczbę Zamawiający otrzyma w ofercie. 

14. Wykonane zamówienie zostanie dostarczone wraz z matrycą (jeżeli zaistnieje koniecznośd jej wykonania) do 

Zamawiającego poprzez kuriera Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Możliwy jest również osobisty odbiór 

przez Zleceniodawcę w siedzibie D&D Sp. z o.o. 

15. W przypadku powtarzalności zamówieo nie jest konieczne ponawianie prób. Ponadto wraz z materiałem 

zalecamy, w takich przypadkach o przesyłanie matrycy, dzięki czemu unikną Paostwo ponownego 

ponoszenia kosztu wykonania tej samej matrycy. Ze względu na ograniczone miejsce magazynowe, nie 

mamy możliwości przechowywania matryc Klientów.  

 

http://www.dd.com.pl/
http://www.printnet.pl/?rejestracja=1

