Team Print Kft. általános
szerződési feltételei
mely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban Ügyfél), valamint a Team Print Kft. 1171
Budapest, Nyomdász u. 60. (továbbiakban Nyomda) között az alábbi feltételek alapján.
A MEGBÍZÁS TÁRGYA
A Nyomda vállalja, hogy a megrendelt nyomdai
munkákat, szolgáltatásokat, kötészeti bérmunkát,
levilágítást az adott technológiájának megfelelő
legjobb minőségben elvégzi.
VÁLLALÁSI HATÁRIDÕ
A megrendelésben megjelölt szállítási határidő
abban
az esetben érvényes, ha a leadott anyag, javított
korrektúra
felhasználható állapotban van és a megadott
időben történik.
A Nyomda vállalja, hogy amennyiben a késés előre
látható, erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.
INFORMÁCIÓKEZELÉS
A Nyomda vállalja, hogy a munka során tudomására
jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik
félnek nem adja ki.
EGYÉB FELTÉTELEK
Elektronikus úton leadott anyag csak színre bontott
PostScript lehet, minden más formátum esetén, a
PostScript írást felszámoljuk. Ellenőrző nyomatot,
forgatókönyvet
kérünk.
A Nyomda köteles az Ügyfél, illetve megbízottja
számára előzetes egyeztetés után a területén, illetve
alvállalkozóinál gyártásközi megtekintést biztosítani.
A Nyomda jogosult a megrendelt példányszám ± 4%
szállítására.
A Nyomda a filmet, nyomólemezt és imprimatúrát a
szállítást követő egy hónapig őrzi meg, kivéve, ha az
Ügyfél az állva tartást kéri.
Utánrendelés esetén a 12 hónapnál régebbi
nyomólemezeket
a Nyomda nem őrzi, így az után gyártásának
költsége az Ügyfelet terheli.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
Egyéb megállapodás hiányában az Ügyfél az
elkészült munkát átvételkor készpénzzel köteles
kiegyenlíteni, vagy külön megállapodás szerint
(fizetési határidőre) átutalással rendezni.
Az Ügyfél hozzájárul, hogy késedelmes fizetés
esetén
a Nyomda a jegybanki alapkamat kétszeresét
számolja fel.
A Nyomda filmet, CD-t, kéziratot, eredetit csak
kiegyenlített számla esetén ad vissza Ügyfelének.
FELELÕSSÉGVÁLLALÁS
Az Ügyfél kötelessége, hogy a megbízás teljesítése
érdekében a teljesítéshez szükséges minden
információval
a Nyomdát ellássa.
Az Ügyfél az általa megrendelt munka tartalmáért,
szerzői jogaiért stb. kizárólagos felelősséget vállal.

A Nyomda minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt
munka tökéletes minőségben való elkészítéséért,
mindazonáltal felelősséget legfeljebb az elvégzett
munka értékéig vállal.
A Nyomda kizárólagos felelősséget vállal az
alvállalkozók
által elvégzett munka minőségére.
Az Ügyfél minőségi kifogással 8 munkanapon belül
írásban élhet. Amennyiben az elvégzett munkával
kapcsolatban minőségi reklamáció merülne fel, az
Ügyfél vállalja, hogy a nyomtatási probléma okainak
kiderítésére, megoldására először a Nyomdának
biztosít
lehetőséget, mielőtt jogi utat venne igénybe.
Ennek eredménytelensége esetén a jogvita
eldöntésére
kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi
Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességét (alávetés).
MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS
A Nyomda a nyomat színhelyességéért csak abban
az
esetben vállal felelősséget, ha a megrendeléskor
leadott anyaghoz megkapja az Ügyfél által
hitelesített
színmintát (proof, cromalin, eredeti fotó, előző
nyomat), illetve gépindulásnál jelen van az Ügyfél
vagy annak képviselője és az induló ívet hitelesíti
„nyomható” felirattal, dátummal és az aláírásával.
Ellenkező esetben a Nyomda saját belátása szerint
állítja be a színterheléseket.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen szerződés bármely pontjától eltérni kizárólag
mindkét fél által hitelesített, írásos megállapodás
keretében lehet. Az ott nem szabályozott kérdések
tekintetében továbbra is a jelen szerződés az
irányadó. Az itt nem szabályozott kérdések
tekintetében
a PTK és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok
hatályos rendelkezései az irányadók.
Répás Tamás
ügyvezető igazgató

