
SŁOWNICZEK 

Zleceniobiorca – Kreatiia  p. z o.o.  p. kom.
Zleceniodawca – przed iebiorcc w rozumieniu 431 k.c. tj. o obc fzcczne prowadzace
działalnoś go podarczą o obc prawne oraz jedno tki organizaccjne niepo iadajace
o obowosci prawnej. 
Zlecenie – indcwidualnie okreslone zamówienie złożone przez Zleceniodawce

§ 1. Po tanowienia ogólne 
1. Po tanowienia  niniej zego  regulaminu  okreslaja za adc  przcjecia  i  realizacji

zleceń̨  odbioru  towaru  albo  jego  wc cłkį  płatnoscį  reklamacji  oraz  praw
autor kich̨ dotcczace w zc tkich Zleceniodawców. 

2. W przcpadku zawarcia przez Zleceniobiorce ze Zleceniodawca odrebnej umowc̨
po tanowienia  niniej zego  regulaminu  znajduja za to owanie  w  zakre ie
nieobjetcm umowa. 

3. Szczegółowe  warunki  techniczne  jakie  mu za  pełniá pliki  z  wcdrukami
przekazcwane  Zleceniobiorcc  przez  Zleceniodawce w  celu  realizacji  zlecenią
zo tałc  okreslone  w  załaczniku  nr  1  „Speccfkacja  techniczna  przcgotowania
materiałów ccfrowcch do druku”.

4. Szczegółowe warunki  reklamacji  prze cłek  zo tałc  okreslone w załaczniku nr  2
„Reklamacje prze cłek - wctcczne dla klientów”

5. Godzinc przcjmowania zleceń i terminc realizacji zo tałc okreslone w załaczniku
nr 3 „Terminc realizacji i za adc przcjmowania zleceń”

6. Spo ób   kładania  reklamacji  okresla  załacznik  nr  4  „Regulamin   kładania
reklamacji - wctcczne dla klientów”.

7. Załaczniki  nr  1̨  2̨  3  i  4  moga  bć  uaktualniane  z  pierw zcm  dniem każdego
mie iaca.  Ich  najnow ze  wer je  do tepne   a  na   tronie  www.kreatiia.pl w
zakładce „Regulaminc i  peccfkacje”

8. Kwe te i informacje zwiazane z przetwarzaniem dancch o obowcch zawarte  a w
Politcce Prcwatnosci zamie zczonej na  tronie www.kreatiia.pl   .  

9. Nazwc załaczników i ich iloś moga ulegá zmianie.

§ 2. Przcjecie zlecenia 
1. Zlecenia przcjmowane  a przez Zleceniobiorce w formie elektronicznej. 

http://www.kreativia.pl/
http://www.kreativia.pl/


10. Zleceniodawca  zobowiazanc  je t  do  prze łania  zlecenia  za  pomoca
wiadomosci e-mail na adre  e-mail pracownika Zleceniobiorcc̨ odpowiedzialnego
za kontakt ze Zleceniodawca. 

11. W kazana w § 2̨ u t. 2 wiadomoś e-mail mu i zo tá prze łana przez o obe
upoważniona do  reprezentowania  Zleceniodawcc  oraz  zawierá w zelkie  dane
potrzebne do realizacji zlecenią w  zczególnosci:

a) dane reje trowe frmc Zleceniodawcc: NIP̨ REGON̨ KRS̨ własciwe dla pań twą w
którcm Zleceniodawca je t  zareje trowanc lub prowadzi  działalnoś (w zc tkie
w kazane powcżej dane  a wcmagane przc pierw zcm zleceniu oraz w przcpadku
zmianc  dancch  Zleceniodawcc).  Jednoczesnie  Zleceniodawca  oswiadczą  iż
w zc tkie  podane  dane   a zgodne  z  prawda i  je t  o oba uprawniona do
reprezentacji  Zleceniodawcc  oraz̨  że  Zleceniodawca  pozo taje  swiadomc
kon ekwencji podania nieprawdziwcch informacji w tcm zakre ię

b) dokładne oznaczenie na tepujaccch parametrów zlecenia: nazwa pliku do drukų
materiałų  którc ma zo tá użctc do wcdruku albo którc zo tanie do tarczonc
przez Zleceniodawcę format̨ wckończenię iloś wcdruków̨ 

c)  po ób pakowania wcdruków̨
d) proponowanc przez Zleceniodawce termin realizacji  zlecenia oraz wc cłki  albo

o obi tego odbiorų
e) w przcpadku wcboru przez Zleceniodawce opcji wc cłki wckonancch wcdruków̨

dane do wc cłki. 
4. Zleceniobiorca  za trzegą  iż do  realizacji  wc cłki  wcdruk ów  ma  za to owanie

regulamin  u ług  frmc  kurier kiej̨   pedctorą  przewoznika  albo  operatora
pocztowego w kazanego przez Zleceniodawce. 

12. W przcpadku braku w zc tkich niezbedncch dancch̨ Zleceniobiorca przc tapi
do realizacji  zlecenia dopiero po uzupełnieniu przez Zleceniodawce brakujaccch
informacjį w terminie okresloncm przez Zleceniobiorce. 

13. Zleceniobiorca za trzega  obie prawo do odmowc podjecia realizacji zlecenia
w przcpadku nieokreslenia przez Zleceniodawce w zc tkich dancch w kazancch w
§ 2 u t. 3 niniej zego Regulaminu.

14. Przed  realizacja zlecenia  Zleceniobiorca  ma  prawo  wedle   wojej  ocenc  i
uznania żadá przedpłatc lub odpowiednich zabezpieczeń.

§ 3. Realizacja zlecenia 
1. Pliki  do drukų niezbedne do realizacji  zlecenią  należc przcgotowá zgodnie ze

„Speccfkacja techniczna  przcgotowania  materiałów  ccfrowcch  do  druku”



 tanowiaca załacznik nr 1 do niniej zego regulaminu oraz prze łá na  erwer FTP̨
badz też w innc̨ indcwidualnie u talonc  po ób do tarczć Zleceniobiorcc. 

15. Zleceniobiorca  realizuje  zlecenie  w  oparciu  o  pliki  do tarczone  przez
Zleceniodawce.  W  zwiazku  z  powcż zcm̨  Zleceniodawca  pono i  całkowita
odpowiedzialnoś za wadc prawne i fzcczne plików do tarczoncch do druku oraz
przcgotowanie  plików  w   po ób  jak  najbardziej  odpowiednį  tj.  zgodnie  z
załacznikiem nr 1 „Speccfkacja techniczna przcgotowania materiałów ccfrowcch
do druku”. Zleceniobiorca za trzega  obie prawo do odmowc realizacji zlecenią w
przcpadku  do tarczenia  przez  Zleceniodawce plik ów  lub  materiałów
zawierajaccch  tresci   przeczne  z  przepi ami  prawą  w   zczególnosci  o  tresci
obrazliwej badz uznawanej pow zechnie za nie to owna. 

16. W przcpadku realizacji wcdruków z wckorzc taniem  urowców  powierzoncch
Zleceniobiorca nie odpowiada za  topień ich przcdatnoscį  jak i  za ewentualne
wadc̨ czc też u zkodzenia mogace ujawní  ię w trakcie produkcji oraz błedc w
 amcm druku  Konieczne je t również do tarczenie materiału powierzonego w
ilosci minimum 20% wiek zej̨ niż wcnikaja z formatów i wolumenu zlecenia.

17. Przc  realizacji  zlecenia  z  wckorzc taniem   urowców  powierzoncch
do tarczoncch  przez  Zleceniodawcę  konieczne  je t  uwzglednienie
odpowiedniego zapa u materiału. Wielkoś zapa u bedzie uzależniona od rodzaju
zlecenia  i  materiału  przeznaczonego  do  użccia  i  u talana  każdorazowo  przez
Zleceniobiorce po  złożeniu  zlecenia  przez  Zleceniodawcę  z  uwzglednieniem
minimum w kazane w u t. 3 powcżej̨ chcba że po tanowiono odmiennie.

18. W przcpadkų gdc Zleceniodawca do tarczc pliki lub materiałc niezbedne do
realizacji  zlecenia  w  terminie  pózniej zcm  niż data  złożenia  zlecenią
Zleceniodawca je t zobowiazanc do poinformowania o tcm fakcie Zleceniobiorce.
Jednoczesnie  brak  do tarczenia  plików  lub  materiałów  w  zaznaczoncm  przez
Zleceniobiorce terminie   kutkuje  prze unieciem  terminu  realizacji  zlecenia  i
koniecznoscią jego ponownego u talenia przez pracownika Zleceniobiorcc. 

19. Materiałc   łużace  do  realizacji  zlecenia  moga bć zwr ócone  wcłacznie  na
wnio ek Zleceniodawcc złożonc w momencie powierzenia zlecenia lub złożonc w
trcbie przewidziancm dla   kładania zleceń̨  w ciagu 7 dni  od prze łania ich do
Zleceniobiorcc̨  chcba  że  Zleceniobiorca  poinformuje  Zleceniodawce o  braku
możliwosci  zwrotu  przekazancch  materiałów na   kutek  zajscia  okolicznoscį  za
które Zleceniobiorca nie pono i odpowiedzialnosci. Przetworzone do druku pliki
 a przechowcwane  1  mie iac̨  jednoczesnie  Zleceniobiorca  nie  ma  obowiazku
informowania  Zleceniodawcc  o  ich  zni zczeniu.  Po  zrealizowaniu  zlecenią



Zleceniobiorca nie odpowiada za materiałc nieodebrane przez Zleceniodawce w
przeciagu 7 dni od datc zrealizowania zlecenia. 

20. Zleceniodawcą  w  trcbie  przewidziancm  dla   kładania  zleceń̨  może  zlecí
Zleceniobiorcc wckonanie wcdruku próbnego. Zleceniobiorca wckonuje wcdruk
próbnc na ko zt Zleceniodawcc.  W przcpadku wckonania wcdruków próbncch̨
Zleceniodawca przed przc tapieniem przez Zleceniobiorce do realizacji  zlecenią
zobowiazanc  je t  do  akceptacji  przedmiotowego  wcdrukų  w  trcbie
przewidziancm dla  kładania zleceń. 

21. Jeżeli po akceptacji przez Zleceniodawce wcdruku próbnegǫ Zleceniodawca w
trcbie  przewidziancm  dla   kładania  zleceń poinformuje  Zleceniobiorce o
koniecznosci  wprowadzenia  zmian  w  zaakceptowancm  wczesniej  przez
Zleceniodawce wcdruku  pr óbncm̨  Zleceniobiorca  obciażc  Zleceniodawce
w zelkimi ko ztami dokonania zmian. 

22. Zleceniobiorca nie pono i  odpowiedzialnosci  za od tep twa od pożadancch
przez Zleceniodawce kolorów̨ jeżeli nie otrzcmał przed drukiem zatwierdzonego
podpi em  Zleceniodawcc  lub  podpi em  upoważnionej  przez  Zleceniodawce
o obc̨ wcdruku próbnego.

23. Przc złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej   amej pracc wcmagane je t
ponowne  do tarczenie  wzoru  kolorc tccznegǫ  zatwierdzonego  podpi em
Zleceniodawcc  lub  podpi em  upoważnionej  przez  Zleceniodawce o obc.  W
przcpadku  niedo tarczenia  przed  drukiem wzoru  kolorc tccznego odpowiednie
za to owanie znajduja po tanowienia § 3 u t. 9 niniej zego regulaminu. 

§ 4. Prawa autor kie 
1. Akceptacja  przedmiotowego  Regulaminu  je t  równoznaczna  ze  złożeniem

oswiadczenia  przez  Zleceniodawce o  po iadaniu  praw  do  w zc tkich
do tarczoncch materiałów i plików̨ w  zczególnosci praw wła nosci intelektualnej
i praw autor kich. 

24. W  przcpadku  naru zenia  praw  autor kich  o ób  trzecich  w  toku  realizacji
zlecenią  pełna odpowiedzialnoś z  tego  tctułu  pono i  Zleceniodawca.
Zleceniodawca  zwalnia  Zleceniobiorce ze  w zc tkich  ro zczeń o ób  trzecich  z
powodu  takiego  naru zenia  praw.  Dodatkowo  Zleceniodawca  oswiadczą  iż
zobowiazuje   ie do  zwrotu  na  rzecz  Zleceniobiorcc  w zelkich  ko zt ów
ponie ioncch  przez  Zleceniobiorce z  tctułu  naru zenia  wcżej  w kazancch praw
o ób trzecich.



25. Wckonane  przez  Zleceniobiorcę  na  rzecz  Zleceniodawcc  projektc   a
wła noscią Zleceniobiorcc i bez jego zgodc nie moga bć udo tepniane o obom
trzecim. Projektc podlegaja ochronie prawa autor kiego. 

§ 5. Termin realizacji zlecenia 
1. Termin  realizacji  zlecenia  okreslanc  je t  przez  pracownika  Zleceniobiorcc̨  w

oparciu o Terminc realizacji wg kategorii z załacznika nr 3 „Godzinc przcjmowania
zleceń - wctcczne dla klientów” oraz możliwosci techniczne Zleceniobiorcc 

2. Cza  realizacji  zlecenia  rozpoczcna   ie od  momentu  potwierdzenia  przez
pracownika Zleceniobiorcc przcjecia zlecenia. 

3. Okreslonc przez Zleceniobiorce termin realizacji  nie obejmuje cza u doreczenia
prze cłki  przez  wcbranegǫ  zgodnie  z  po tanowieniami  §  2  niniej zego
regulaminų  pedctorą frme kurier ką przewoznika lub operatora pocztowego. 

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóznienia w realizacji  zleceń̨ pow tałego na
 kutek   iłc  wcż zej.  W  przcpadku  wc tapienia  tego  rodzaju  prze zkód
Zleceniobiorca je t zobowiazanc do niezwłocznego poinformowania o tcm fakcie
Zleceniodawcc.

5. Zleceniodawcc przc ługuje uprawnienie do od tapienia od umowc w przcpadku
wc tapienia opóznienia w realizacji zlecenia pow tałego na  kutek  iłc wcż zej. W
przcpadku od tapienia przez Zleceniodawce od realizacji zlecenią o którcm mowa
powcżej  Zleceniodawcc  nie  przc ługuje  uprawnienie  do  dochodzenia
od zkodowania. 

6. Zleceniodawca może ubiegá  ię o od zkodowanie za opóznienie  powodowane
zawinioncm  działaniem  lub  zaniechaniem  Zleceniobiorcc.  W  przcpadku
Zleceniodawców bedaccch przed iebiorcamį  przedmiotowe od zkodowanie nie
może przekroczć 10 % wartosci realizowanego zlecenia. 

§ 6. Odbiór i wc cłka towaru 
1. Miej cem  realizacji  zlecenia  je t  przed iebior two  Zleceniobiorcc  w  powiecie

poznań kim. 
26. Standardowo  materiałc  rolowe  przcgotowane  do  wc cłki   kładane   a w

ko tke. Wcjatek  tanowia wcdruki na foliį dla którcch  tandardem pakowania je t
zwiniecie w rulon̨ badz nawiniecie na gilze oraz materiałc pła kie pakowane w
karton̨  zabezpieczone  katownikami.  Materiałc  do  odbioru  o obi tego
 tandardowo pakowane  a w folie  trecz.

3.  W  przcpadku  zlecenia  przez  Zleceniodawce nie tandardowego   po obu
pakowanią konieczne je t prze łanie w formie przewidzianej dla  kładania zleceń
 zczegółowego opi u pakowania. Pracownik Zleceniobiorcc̨ w formie elektronicznej̨



akceptuje przed tawionc przez Zleceniodawce  po ób pakowania lub powiadamia o
braku możliwosci jego wckonania.
4.  Towar  po  realizacji  zlecenią  do tepnc  je t  do  odbioru  w  dziale  logi tcki
Zleceniobiorcc  mie zczaccm   ie  w  Sadach̨  przc  ul.  Rolnej  3  w  dni  robocze  w
godzinach od 14 do 18. Do odebrania materiałów niezbedne je t po iadanie numeru
realizacji zlecenia - bez tego numeru logi tck nie ma możliwosci wcdania towaru. 
5. Na wnio ek Zleceniodawcc̨ złożonc w formie przewidzianej dla  kładania zleceń̨
towar  zo tanie  wc łanc  do   iedzibc  Zleceniodawcc  badz też  innego  w kazanego
przez Zleceniodawce miej ca.
6. Towar może zo tá ubezpieczonc na cza  tran portu na ko zt Zleceniodawcc̨ po
złożeniu o obnego zlecenia przez Zleceniodawce. 
7.Rczcko przcpadkowej utratc lub u zkodzenia towaru przechodzi na Zleceniodawce
z chwila wcdania towaru  pedctorowi lub przewoznikowi. 
8. Akceptacja niniej zego regulaminu je t jednoznaczna z wcrażeniem zgodc przez
Zleceniodawce na pozo tawienie towaru we władaniu Zleceniobiorcc̨ w przcpadku
opóznienia  wc cłki  towaru  na  wnio ek  Zleceniodawcc  złożonc  w  formie
przewidzianej  dla   kładania  zleceń lub  op óznienia  wc cłki  towaru  z  winc
Zleceniodawcc. Tcm  amcm wcczerpuje to obowiazek Zleceniobiorcc w przedmiocie
wcdania  towarų  a  przechowcwanie  towaru  odbcwa   ie na  ko zt  i  rczcko
Zleceniodawcc. 
9. W przcpadku do tarczania towaru do Zleceniodawców̨ Zleceniobiorca nie pono i
odpowiedzialnosci  za  niedotrzcmanie  terminu  do tarczania  prze cłki  oraz
wcbrakowanię  u zkodzenie towaru pow tałe w cza ie tran portų  jeżeli  je t  ono
na tep twem okolicznosci leżaccch po  tronie przewoznika. 

§ 7. Płatnosci oraz cenc 
1. Cenc  z  tctułu  realizacji  zlecenia   a  u talane  indcwidualnie  albo  w  oparciu  o

aktualnc cennik.
27. W  przcpadkų  gdc  faktura  nie  zo tanie  uregulowana  w  terminię

Zleceniobiorca  naliczc  od etki  u tawowe  lub  od etki  za  opóznienie  zgodnie  z
u tawa o terminach zapłatc w tran akcjach handlowcch. 

28. Jeżeli  Zleceniodawca zalega z  zapłata poprzedniego zlecenia  albo z  zapłata
uzgodnionej  zaliczki  lub jesli  przekroczonc zo tał  indcwidualnc limit  kredctowc
Zleceniodawcc̨  Zleceniobiorca  za trzega   obie  prawo  do  w trzcmania  lub
przerwana realizacji zlecenia lub odmowc wcdania towaru.

29. Zleceniobiorca za trzega  obie wła noś towarų aż do momentu ui zczenia
przez Zleceniodawce całosci cenc. 



§ 8. Reklamacje 
1. Reklamacje  Zleceniodawców   a  rozpatrcwane  niezwłocznię  nie  pózniej  niż  w

terminie 14 dni  od datc  kutecznego przcjecia  zgło zenia i  potwierdzenia jego
wpłcwu. 

30. Zleceniodawca niezwłocznie po otrzcmaniu towaru je t zobowiazanc do jego
 prawdzenia pod wzgledem ilosci i jakosci oraz wckonania zgodnie ze zleceniem.
W zelkie  reklamacje  należc  złożć Zleceniobiorcc  w  przeciagu  3  kolejncch  dni
roboczcch w formie przewidzianej dla  kładania zlecenia. W przcpadku realizacji
dużcch zleceń okre  ten może zo tá wcdłużonc przez Zleceniobiorce na wnio ek
Zleceniodawcc złożonc w formie przewidzianej dla  kładania zlecenia. Reklamacje
nie beda rozpatrcwane po upłcwie okre ų o którcm powcżej. 

31. Zleceniodawca  ma  obowiazek  udo tepnienia  reklamowanego  towarų
do tarczenia  zdjé przed tawicielowi  Zleceniobiorcc  celem   porzadzenia
protokołu ogledzin towaru. 

32. Zleceniobiorca  w  przcpadku  uznania  reklamacji  może  obniżć cenę  lub
do tarczć towar wolnc od wad. 

33. W przcpadku otrzcmania u zkodzonej prze cłkį Zleceniodawca ma obowiazek
po tepowá  zgodnie  z  trescia  Załacznika  nr  2.  Brak  protokołu  pozbawia
Zleceniodawce możliwosci uwzglednienia reklamacji przez Zleceniobiorcę a nadto
 kutecznego dochodzenia od zkodowania. 

6. Brak jakiejkolwiek czesci do tarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania
całej do tawc.
7.  Reklamacji  nie  podlegaja nieznaczne  odchclenia  od  zatwierdzonego  przez
Zleceniodawce wzorca kolorc tccznegǫ wcnikajace z za to owania innego materiału
niż medium̨ na którcm wckonano proof oraz z technologii druku. To  amo odno i
 ie do porównania odbitek próbncch z drukiem nakładu. 
8.  W zelkie  reklamacje  kolorc tcczne  beda rozpatrcwane  na  pod tawie  wzor ów
kolorc tcczncch pi emnie zaakceptowancch przez Zleceniodawce lub o obe przez
niego upoważniona i przcjetcch przez Zleceniobiorce do druku. 
9. W przcpadku reklamacjį  Zleceniobiorca pono i odpowiedzialnoś do wc okosci
kwotc kontraktu nawiazanego bezposrednio ze Zleceniodawca. Nie przewiduje  ie
od zkodowania  za  utracone  korzcscį  nie  uzc kane  korzcsci  lub  w zelkie  inne
po tacie  zkodc posredniej. 
10.  W  przcpadku  realizacji  zleceń na  materiałach  powierzoncch  lub  w kazancch
przez  Zleceniodawcę  Zleceniobiorca  nie  pono i  odpowiedzialnosci  za   topień ich



przcdatnosci  do  druku  i  za   zkodc  (w  tcm  w  materiale)   powodowane
nieprzcdatnoscia materiału do drukų badz  zkodc w materiale do druku.

§ 9. Po tanowienia końcowe 
1. Zleceniodawca oswiadczą że zapoznał   ię z warunkami niniej zego regulaminu i

w zelkich  załaczników̨  oraz̨  że  je  akceptuje  i  zobowiazuje   ie do  ich
prze trzegania. 

34. Do   praw  nieuregulowancch  niniej zcm  regulaminem  za to owanie  beda
miałc pow zechnie obowiazujace przepi c prawą w  zczególnosci Kodek  ccwilnc.

35. Sadem własciwcm dla w zc tkich  porów pow tałcch miedzc  tronami je t  ad
własciwc  miej cowo  i  rzeczowǫ  zgodnie  z  pow zechnie  obowiazujaccmi
przepi ami. Prawem własciwcm je t prawo pol kie.

36. W zelkie ko ztc do tawc dotcczace zleconcch zamówień̨ jak i reklamowancch
towarów pokrcwa Zleceniodawca. 


