
ZAMÓWIENIE
Miejscowość:

Zamawiający:

Adres:

Osoba upoważniona do złożenia zamówienia:

Osoba dokonująca rozliczeń finansowych zamawiającego:

Osoba prowadzaca w Digi Group Data:

NIP:

Tel:

Fax:

Rodzaj produkcji: Nowość: Wznowienie: Nr matrycy:

Materiały przekazane

Do tłoczenia: Do druku:

Tytuł produkcji: 

Ilość kolorów nadruku: Kolor podkładu:

Poligrafia:

Opakowania plastikowe:

Koperty standardowe:

Opakowania drukowane:

Uszlachetnienia:

Inne opakowania:

Opis zamawianej poligrafii:

Konfekcjonowanie:                                        Opis:

Bez konfekcji: Foliowanie:

Hologram: Nalepka:

Transport:                        Adres Dostawy:                                                                                                             Oczekiwany termin realizacji: 

Zamawiającego

Digi Group Data

UWAGI:

Podpis oraz pieczęć firmowa zamawiającego:Oświadczam, iż akceptuję wyprodukowanie zamówionego przeze mnie nakładu płyt CD lub DVD w tłoczni płyt kompaktowych. 
Potwierdzam, iż posiadam wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do reprodukcji na płytach CD lub CD-ROM materiału zawartego na 
przekazanym nośniku w ilości wyszczególnionej powyżej. Oświadczam, że jestem uprawniony do materiału, który został wyprodukowany 
przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam licencję od właściciela praw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, 
dostarczę na żądanie tłoczni płyt kompaktowych wszystkie niezbędne informacje dotyczące praw do ww. materiału, w tym również wykaz 
umów, począwszy od producenta materiału, aż po będącą w mocy umowę licencyjną. W przypadku poniesienia przez tłocznię płyt 
kompaktowych jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału (koszty odszkodowania, procesu itp.) zobowiązuję się do ich 
całkowitego pokrycia. Jednocześnie zobowiązuję się do  uregulowania zapłaty za zamówiony towar w terminie wskazanym na fakturze. W 
razie braku zapłaty w wyznaczonym terminie przejmuję na siebie ciężar kosztów poniesionych przez tłocznię płyt kompaktowych 
związanych z windykacją, w tym również prowizję dla firmy Windykacyjnej wynajętej przez tłocznię płyt kompaktowych, odsetki i inne 
koszty powstałe w związku z dochodzeniem należności.

Data:

Rodzaj płatności: 
Termin dostarczenia kompletu materiałów:

Nakład:

Ustalona cena jednostkowa netto (PLN):

Tłocznia Płyt Kompatowych.  
05-092 Łomianki, ul. Dolna 61B


ZAMÓWIENIE
Materiały przekazane
Inne opakowania:
Opis zamawianej poligrafii:
Konfekcjonowanie:                                        Opis:
Transport:                        Adres Dostawy:                                                                                                             Oczekiwany termin realizacji: 
UWAGI:
Podpis oraz pieczęć firmowa zamawiającego:
Oświadczam, iż akceptuję wyprodukowanie zamówionego przeze mnie nakładu płyt CD lub DVD w tłoczni płyt kompaktowych. Potwierdzam, iż posiadam wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do reprodukcji na płytach CD lub CD-ROM materiału zawartego na przekazanym nośniku w ilości wyszczególnionej powyżej. Oświadczam, że jestem uprawniony do materiału, który został wyprodukowany przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam licencję od właściciela praw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, dostarczę na żądanie tłoczni płyt kompaktowych wszystkie niezbędne informacje dotyczące praw do ww. materiału, w tym również wykaz umów, począwszy od producenta materiału, aż po będącą w mocy umowę licencyjną. W przypadku poniesienia przez tłocznię płyt kompaktowych jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału (koszty odszkodowania, procesu itp.) zobowiązuję się do ich całkowitego pokrycia. Jednocześnie zobowiązuję się do  uregulowania zapłaty za zamówiony towar w terminie wskazanym na fakturze. W razie braku zapłaty w wyznaczonym terminie przejmuję na siebie ciężar kosztów poniesionych przez tłocznię płyt kompaktowych związanych z windykacją, w tym również prowizję dla firmy Windykacyjnej wynajętej przez tłocznię płyt kompaktowych, odsetki i inne koszty powstałe w związku z dochodzeniem należności.
Nakład:
Ustalona cena jednostkowa netto (PLN):
Tłocznia Płyt Kompatowych. 
05-092 Łomianki, ul. Dolna 61B
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