
Informujemy Szanownych Klientów, i¿ firma W.I.G. Sp. z o.o. „STUDIO SYLVER” jako wykonawca pe³nego

wachlarza us³ug przygotowalni poligraficznej przyjmuje odpowiedzialnoœæ za wykonane prace tylko i wy³¹cznie

w zakresie przyjêtego zlecenia.

1. Dla wszystkich prac u nas naœwietlanych przyjmujemy odpowiedzialnoœæ za: gêstoœæ optyczn¹ naœwietla-

nych filmów w zakresie 3,5-4,5 D, poprawn¹ kalibracjê gêstoœci rastra +/- 2%.

2. Prace s¹ sprawdzone na poprawne pasowanie kolorów tylko na proœbê Klienta. Ze wzglêdu na czas ko-

nieczny dla wykonania takiej operacji prosimy Szanownych Klientów o sprawdzenie pasowania we w³a-

snym zakresie. Ze swej strony udostêpniamy niezbêdne œrodki do tego celu.

3. Dla prac przyniesionych w postaci pliku postscriptowego lub PDF, gotowego do naœwietlania nie ponosimy

odpowiedzialnoœci za efekt (obraz) uzyskany na kliszy, a w szczególnoœci: brak fontów (podstawienia),

brak elementów, obciête obszary strony, niska rozdzielczoœæ bitmap itp. Mo¿liwe jest obejrzenie podgl¹du

na ekranie RIP-a po umówieniu siê z pracownikiem naœwietlarni.

4. Wszelkie wady form drukowych powsta³e w wyniku wadliwego procesu naœwietlania nale¿y zg³aszaæ w

terminie 3 dni od daty odbioru.

5. Dla prac przyniesionych w postaci otwartej pracy (Quark, Page Maker, InDesign, Illustrator, CorelDraw,

FreeHand) podejmujemy siê prace te splikowaæ, nie przyjmujemy jednak odpowiedzialnoœci za braki jak

w pkt. 3. niniejszych zasad.

6. Dla prac montowanych z elementów Klienta (dostarczone logo, tify, teksty) nie odpowiadamy za wady

naœwietleñ przyniesionych elementów (brak czêœci lub ca³oœci elementów, b³êdy w tekœcie, brak liter, wy-

razów, podmienione fonty itp.), jeœli nie zostanie nam zlecona us³uga korekty tekstu.

7. Odpowiadamy za efekt prac sk³adanych i montowanych od pocz¹tku w naszej firmie wg projektu w³asne-

go lub dostarczonego. Klient odbiera pracê sprawdzaj¹c czy efekt koñcowy odpowiada jego oczekiwa-

niom.

8. W przypadku umieszczenia w pracy tekstów mo¿emy wykonaæ w nich korektê. Jeœli korekta nie zosta³a

nam zlecona, wykonuje j¹ Klient.

9. Dla prac barwnych wykonywanych w naszej firmie podstaw¹ reklamacji jest wykonany proof cyfrowy.

10. W przypadku stwierdzenia efektu odbiegaj¹cego od oczekiwañ (w zakresie pracy wykonywanej w naszej

firmie) odpowiadamy przez wykonanie poprawionej kliszy oraz proofa cyfrowego. Dlatego prosimy Sza-

nownych Klientów o sprawdzenie pracy przy odbiorze w celu unikniêcie ewentualnych strat w druku.

11. Za dodatkow¹ op³at¹ podejmujemy siê rozwi¹zaæ problemy wystêpuj¹ce w pracach Klienta, wycenione

wed³ug iloœci godzin poœwiêconych na poprawki. Nie podejmujemy siê w ramach tej op³aty sprawdzenia

czy efekt osi¹gniêty na kliszach jest zgodny z oczekiwaniem Klienta oraz nie odpowiadamy za nieudane

klisze naœwietlone w ramach prób s³u¿¹cych rozwi¹zaniu problemów z prac¹ Klienta.

12. Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ kopiowania danych z noœnika Klienta a w szczególnoœci

za dane Klienta przynoszone na noœnikach nie zwi¹zane z pracami wykonywanymi w naszej firmie.

W zwi¹zku z tym przypominamy o koniecznoœci przechowywania kopii plików przynoszonych oraz spraw-

dzeniu najpóŸniej 24 godziny po odbiorze poprawnoœci plików odbieranych. Po tym okresie pliki s¹ automa-

tycznie usuwane z naszego serwera plików.

13. STUDIO SYLVER nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u naruszenia praw autorskich osób trzecich.

14. W przypadku nie uregulowania p³atnoœci w okreœlonym terminie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za

ka¿dy dzieñ zw³oki.

15. Cennik us³ug dostêpny jest w sekretariacie firmy lub pod adresem www.sylver.pl.

16. Firma STUDIO SYLVER dba o prywatne dane swoich Klientów (Klienci posiadaj¹ indywidualne konto na

serwerze FTP). Wszelkie wybrakowane lub niewykorzystane klisze i wydruki s¹ niszczone.

17. Klientów wykazuj¹cych brak elementarnych podstaw poligrafii, a wym¹drzaj¹cych siê – nie obs³ugujemy.

Zakres odpowiedzialnoœci firmy W.I.G. Sp. z o.o.

STUDIO SYLVER za przyjête prace.

Zasady reklamacji


