
OOGGÓÓLLNNEE  WWAARRUUNNKKII  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  ZZ  AANNNNAARRTT  MMEEDDIIAA  
 

§ 1. 
Ogólne warunki współpracy z Annart Media zwane dalej Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie do procedur 
związanych z przyjęciem oraz wykonaniem przyjętych zleceń przez Annart Media.  

§ 2. 
Ogólne warunki określają podstawowe zasady i tryb postępowania przy realizacji przyjętych zleceń przez Annart Media a 
zleconych przez Zleceniodawcę zwanego w dalszej części Partnerem Handlowym.  
 

Ogólne warunki przyjęcia zlecenia oraz wykonania zlecenia 

§ 3. 
1. Partner Handlowy zleca wykonanie prac zgodnie z zamówieniem złożonym w formie pisemnej na wzorze 

określonym przez Annart Media 
2. Warunki wykonania zlecenia, ilość, format, materiał oraz inne istotne warunki zamówienia strony określą na 

formularzu zlecenia.   
3. Wzór zlecenia oraz ogólne warunki współpracy z Annart Media  dostępne są w siedzibie Annart Media oraz na 

stronie www.annartmedia.pl. 
4. Materiały dostarczone przez Partnera Handlowego nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw 

do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów. Wszelką 
odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw ponosi Partner Handlowy.  

§ 4. 
1.Partner Handlowy składa zlecenie na określonym wzorze, w następujących formach:  
a. w siedzibie Annart Media,  
b. w formie elektronicznej na adres email Annart Media.: biuro@annartmedia.pl 
2. Annart Media potwierdzi złożone zlecenie - o którym mowa w pkt. 1 - pisemnie w terminie jednego dnia 
roboczego. Brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia, poczytuje się za brak przyjęcia zlecenia.  

 
Ogólne warunki wykonania zlecenia 

§ 5. 
1. Annart Media wykonuje zlecenie zgodnie ze złożonym zamówieniem, chyba że Partner Handlowy w trakcie 

wykonywania zlecenia złoży dodatkowe specyfikacje. Punkt 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  
2. Dodatkowe specyfikacje winny być złożone pod rygorem nieważności w formie przewidzianej dla złożenie zlecenia 

( § 4 niniejszej umowy).  
3. Annart Media. wykona zlecenie zgodnie ze złożoną dodatkową specyfikacją.  
4. Jeżeli Partner Handlowy po rozpoczęciu zleconych prac złożył dodatkową lub nową specyfikację do złożonego 

zamówienia, Partner Handlowy pokryje całość wykonanych prac od chwili rozpoczęcia prac do chwili złożenia 
dodatkowej lub nowej specyfikacji.  

5. Annart Media może powierzyć wykonanie części lub całości prac innemu podmiotowi bez zgody Partnera 
Handlowego.  

§ 6. 
1. Termin do którego zlecenie winno być zrealizowane będzie określony na zleceniu.  
2. Termin wykonania zlecenia może ulec zmianie w wyniku czynników niezależnych od Annart Media.  
3. Strony, za pisemnym porozumieniem mogą przedłużyć termin o którym mowa w pkt. 1 w formie określonej w § 4.  

 
Przygotowanie elektronicznego pliku danych do produkcji 

§ 7. 
1. Elektroniczny plik danych do produkcji (plik do produkcji) musi być przygotowany przez partnera handlowego 

zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem i załączoną specyfikacją; gdyż w przeciwnym wypadku zleceniobiorca 
nie ponosi odpowiedzialności za zgodne z zamówieniem wykonanie produktu, a w szczególności za jakość oraz 
kolorystykę wydruków.  

2. Z wyprzedzeniem koniecznym do terminowego wykonania zamówienia, partner handlowy zobowiązany jest 
przesłać do Zleceniobioorcy plik do produkcji w zaakceptowanym formacie danych pocztą elektroniczną lub na 
serwer poprzez ftp, dyski zewnętrzne lub kurierem (dopuszcza się także inne formy uzgodnione ponmiędzy 
partnerem handlowym i zleceniobiorcą) jak również zawiadomić Wykonawcę o wysłaniu pliku do produkcji. 

3.  Dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzenie przez Zleceniobiorcę uzgodnionych z Partnerem handlowym lub 
koniecznych zmian w pliku produkcyjnym zostanie doliczone do fakturowanej ceny za wykonanie produktu.  

4. W przypadku pojedynczego zamówienia, którego uzgodniona cena brutto przekracza równowartość 1 000 PLN 
(słownie: tysiąc złotych 00/100 gr), Partner Handlowy może zażądać bezpłatnego wydruku próbnego o powierzchni 
całkowitej nie większej niż 0,4 m2; natomiast w przypadku zamówień o niższej wartości cena za wydruk próbny 
zostanie doliczona do fakturowanej ceny za wykonanie produktu. 

5. Brak zastrzeżeń do wydruku próbnego zgłoszonych przez Zamawiającego do chwili rozpoczęcia produkcji jest 
równoznaczny z akceptacją produktu zgodnego z wydrukiem próbnym, w szczególności schematu kolorystyki.  

6. Reklamacje dotyczące wykonania produktu są rozpatrywane tylko na podstawie zamówienia, wydruku próbnego 
oraz informacji zawartych w pliku produkcyjnym znajdującym się u Wykonawcy. 7 



7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosił reklamacji zgodnie z § 7, to po 7 (siedem) dniach od daty wykonania zamówienia 
Wykonawca jest uprawniony do usunięcia posiadanych wydruków próbnych oraz plików do produkcji.  

Dostarczenie wykonanego zlecenia 
§ 8. 

1. Wykonane zlecenie Annart Media dostarczy do siedziby Partnera Handlowego, chyba że Partner Handlowy  wskaże 
inne miejsce dostawy.  

2. Miejsce dostarczenia inne niż siedziba Partnera Handlowego winno być wpisane na zleceniu lub złożone pod 
rygorem nieważności w formie przewidzianej dla złożenia zlecenia ( § 4 niniejszej umowy).  

3. Zlecenie uważa się za wykonane, a wykonane zlecenie za dostarczone Partnerowi Handlowemu gdy:  
a. Partner Handlowy  lub podmiot wskazany do odbioru zgodnie z pkt. 4 odbierze wykonane zlecenie w siedzibie 

Annart Media.,  
b. Annart Media dostarczy wykonane zlecenie do siedziby Partnera Handlowego lub do wskazanego odbiorcy.  

4. Odmowę przyjęcia wykonanego przez Annart Media zlecenia, poczytuje się w razie wątpliwości za zlecenie 
wykonane oraz doręczone zgodnie ze zleceniem.  

5. Odmowa przyjęcia dostarczonego wykonanego zlecenia przez Partnera Handlowego  lub podmiot wskazany do 
odbioru, winna być uzasadniona oraz dołączona do dokumentów przewozowych Annart Media 

6. W przypadku o którym mowa w § 5 pkt. 5, wykonane zlecenie może być dostarczone Partnerowi Handlowemu 
bezpośrednio od podmiotu który wykonał część lub całość prac. Dostarczone, wykonane zlecenie zawierać będzie 
nr zlecenie.  

Wynagrodzenie 
§ 9. 

1. Annart Media. za wykonane usługi wystawi Partnerowi Handlowemu fakturę VAT z terminem płatności – 7 dni lub 
ustalonym w zleceniu. 

2. Partner Handlowy upoważnia Annart Media. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Partnera Handlowego, 
zgodnie z oświadczeniem złożonym na zleceniu oraz wysłanie jej w formie elektronicznej na maila podanego w 
zleceniu.  

3. Faktura o której mowa w pkt. 1 wystawiona będzie po dostarczeniu wykonanego zlecenia do Partnera Handlowego.  
 

Gwarancja 
§ 10. 

Annart Media udziela na wykonane zlecenie gwarancji w terminach przewidzianych przez producenta dla 
poszczególnych użytych do wykonania zlecenia materiałach.  
  

Postanowienia ogólne 

§ 11. 
Partner Handlowy  wraz z pierwszym zleceniem przedłoży Annart Media. następujące dokumenty: aktualny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku braku odpis z innych organów rejestrowych), decyzja o nadaniu NIP, Regon.  

§ 12. 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Annart Media. 

§ 13. 
Annart Media., w razie zwłoki Partnera Handlowego w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w § 8 jest uprawniony do 
zbycia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej po pierwszym wezwaniu do zapłaty.   

§ 14. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach współpracy z Annart Media stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 15. 
Ogólne warunki współpracy z Annart Media. wchodzą w życie z dniem 1 maja 2014 r.  

 


