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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
AKAT-GROUP Sp. z o.o. / OPAKOWANIA / Wrocław 2.02.2015

Klient oświadcza, że podejmując współpracę z firmą AKAT – GROUP Sp. z o.o. akceptuje treść warunków
handlowych, zawartych w „Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw AKAT-GROUP Sp. z o.o.”
Firma AKAT-GROUP Sp. z o.o. oświadcza, iż realizowane zamówienia na rzecz klientów mogą odbywać się przy
udziale, współdziałaniu lub podzlecaniu prac, bądź ich części firmom zewnętrznym, z którymi firma AKAT –
GROUP Sp. z o.o. kooperuje.
Poniższe warunki uwzględniają te zależności, na co klient zgadza się bez zastrzeżeń, a firma AKAT- GROUP Sp. z
o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za swoich kooperantów, przy zachowaniu postanowień Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Dostaw
Współpracy z firmą AKAT-GROUP Sp. z o.o. z dnia 2.02.2015r.
1. Zawarcie umowy dostawy.
Zawarcie umowy dostawy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanego i opieczętowanego dokumentu
zamówienia wystawionego w formie pisemnej/mailowej przez Dostawcę.
Zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W pisemnym zamówieniu Klient określa m.in.: nazwę asortymentu, skład surowcowy, wielkość zamówienia
2
(ilość we właściwych jednostkach miary – kg, m , m.b., szt., opakowania), oczekiwany termin wykonania
dostawy, adres i warunki dostawy.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie powyżej 3 dni od otrzymania potwierdzenia
zamówienia pokryje on pełne koszty wykonanych prac i zakupionych materiałów przez Dostawcę.
Osoba, która podpisuje zamówienie i/lub potwierdzenie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu
Klienta, zgodnie z art.103 § 3 kodeksu cywilnego ponosi osobiście pełną odpowiedzialność wobec Dostawcy.
2. Obowiązki Dostawcy
Dostawca jest obowiązany wykonać zamówiony wyrób zgodnie z potwierdzonym zamówieniem
(umową/kontraktem), opakować towar w sposób standardowy zgodnie z właściwościami towaru, oznakować
towar (etykiety, chyba że inaczej zastrzeżono), zawiadomić Klienta o przygotowaniu wyrobu do odbioru, wydać
mu wyrób lub, jeśli tak ustalono, zorganizować dostawę w miejsce wskazane przez klienta. Dostawca na
żądanie klienta ma obowiązek udzielić mu informacji o właściwościach, przeznaczeniu, składzie surowcowym
wyrobu.
3. Projekty graficzne
W przypadku, kiedy klient zleca wykonanie projektu graficznego firmie AKAT-GROUP Sp. z o.o., określa on
wymagania dotyczące przygotowania projektu graficznego takie jak:
 rodzaj nadruku (rewersyjny, powierzchniowy),
 dokładne wymiary użytku,
 wymagania odnośnie szaty graficznej projektu.
Grafik przygotowuje na postawie wymagań Klienta min. 2 różne wersje projektu graficznego i przedstawia
je do oceny Klienta .
Projekty wykonane przez AKAT-GROUP Sp. z o.o. chronione są zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 z 1994 r.). Koszt przygotowania projektu, w wyniku którego zostało
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zrealizowane zamówienie ponosi AKAT-GROUP sp. z o.o., w przypadku nie złożenia zamówienia koszt
przygotowania projektu ponosi Klient.
W przypadku dostarczenia przez Klienta gotowego projektu graficznego, Grafik ocenia go pod kątem
możliwości wykonania nadruku, nanosi ewentualne poprawki i przedstawia do akceptacji Klienta. W przypadku
zatwierdzania projektu mailem należy podać numery kolorów zgodnie z paletą PANTONE. W przeciwnym
wypadku kolorystyka opakowań może różnić się od kolorów na projekcie (JPG, PDF) wyświetlanym na
monitorze komputera, a firma AKAT –GROUP Sp. z o.o. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
zgodności kolorystyczne wydruków.
Akceptacja projektu w formie przesłanego drogą mailową dokumentu PDF lub JPG oznacza, że jest on
wykonany zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami Klienta, w szczególności pod względem:
 kolorystyki,
 wymiarów użytku,
 rozmieszczenia elementów graficznych,
 tekstów,
 kodu kreskowego,
Po akceptacji projektu przez Klienta, na żądanie klienta, Grafik może zlecić przygotowanie cromalinu lub
przygotowuje proof, a następnie przedstawia go do zatwierdzenia przez Klienta.
Akceptacja cromalinu lub proofu oznacza, że jest on wykonany zgodnie z zamówieniem i oczekiwaniami
Klienta, w szczególności pod względem:
 kolorystyki,
 wymiarów użytku,
 rozmieszczenia elementów graficznych,
 tekstów,
 kodu kreskowego,
Zatwierdzony cromalin stanowi wzorzec dla druku.
Klient może uczestniczyć przy realizacji pierwszego nadruku wyrobu, zatwierdzając go jako wzorzec do
kolejnych wznowień.
Na wyraźne życzenie Klienta sformułowane na piśmie zatwierdzenia nadruku może dokonać wskazany przez
Klienta przedstawiciel Dostawcy.
W przypadku zamówień na przygotowanie nowego projektu przez firmę AKAT-GROUP Sp. z o.o. Klient
dokona akceptacji w czasie nie dłuższym jak 30 dni od dnia otrzymania pierwszej propozycji projektu
graficznego.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy pokryje on wszystkie koszty poniesione przez Dostawcę
związane z przygotowaniem procesu produkcyjnego.
4. Cena
Aktualna cena wyrobu jest zawarta każdorazowo na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
5.Termin wykonania dostawy
Termin wykonania dostawy określa się w zależności od czasu niezbędnego do wykonania wyrobu i
zaopatrzenia w surowce. Termin może ulec przedłużeniu o czas utrudnień w zaopatrzeniu surowcowym,
awarii maszyn, strajków, klęsk żywiołowych. Jeżeli przeszkody trwają dłużej niż 14 dni, każdej ze Stron
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, przy czym ich wzajemne roszczenia ograniczają się w takim
przypadku do żądania zwrotu tego, co same świadczyły drugiej Stronie.
Za datę wykonania dostawy uważa się dzień podstawienia wyrobu do dyspozycji Klienta. Jeżeli wykonanie
transportu dostawy obciąża Dostawcę, dniem wykonania dostawy jest data dostarczenia wyrobu do
Klienta.
Warunkiem terminowej dostawy jest wypełnienie przez Klienta wszystkich postanowień umowy.

AKAT-GROUP Sp. z o .o. ul. Łódzka 26/1A, 50-521 Wrocław NIP: 8941915931, REGON: 930941636, KRS:0000537970
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
Konto: PL 05 2340 0009 0430 2120 0000 0977
Kod BIC/SWIFT: RCBWPLPW
www.opakowania.wroclaw.pl
www.akat-folia.pl
tel. 00 48 071 723 72 61,
fax 00 48 071 071 716 44 53

PACKAGING MANAGEMENT

__________________________________________________________

Reklamacja nie będzie rozpatrywana, jeżeli będzie obejmować partię towaru mniejszą niż 1% dostarczonej
ilości wyrobu lub towar będzie niezidentyfikowany, jako towar Dostawcy.
Reklamacja może dotyczyć tylko wadliwej części towaru.
Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku przechowywania wyrobów w
nieodpowiednich warunkach (wyrób powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, w temp. nie
o
o
niższej niż + 5 C i nie wyższej niż + 35 C, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych, wyrób należy
chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych).
Warunkiem zgłoszenia reklamacji przez Klienta jest przedstawienie dokumentu dostawy oraz etykiet
reklamowanych wyrobów. W przypadku braku ww. dokumentów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu
gwarancji reklamacje nie będą rozpatrywane.
Reklamacje należy zgłaszać w okresie gwarancji w formie pisemnej, podając typ reklamowanego wyrobu,
ilość oraz opis wykrytej wady bądź problemów przetwórczych.
Reklamowany wyrób do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany, oznaczony etykietami i
zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wyrób, który ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji (w
wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania) nie podlega procesowi reklamacji.
Reklamowany wyrób nie może być zwrócony bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.
W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (wpływających negatywnie na dalsze przetwórstwo) Klient
zobowiązany jest do przerwania procesu przetwarzania wyrobu i natychmiastowego poinformowania AKATGROUP Sp. z o.o. drogą pisemną.
AKAT-GROUP Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia w formie
pisemnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia badań wyrobów w laboratorium zewnętrznym powyższy termin
może ulec przedłużeniu.
W przypadku dostaw na koszt AKAT - GROUP Sp. z o.o. (korzystając z usług firmy przewozowej) Klient
podczas odbioru powinien sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu.
Reklamacja taka będzie rozpatrywana w przypadku kiedy dokument dostawy (np. list przewozowy) zawierał
będzie opis uszkodzeń towaru podpisany przez kierowcę i Klienta oraz każdorazowo AKAT – GROUP Sp. z o.o.
otrzyma pisemną informację dotyczącą uszkodzeń w terminie 3 dni od daty odbioru.
Reklamacja nie będzie rozpatrywana jeżeli klient nie przedstawi powyższych dokumentów oraz w
przypadku, gdy uszkodzenie towaru nastąpi u Klienta, np. zagięcie rdzeni. W takich przypadkach naprawa
towaru może odbyć się w AKAT – GROUP Sp. z o.o. wyłącznie na koszt Klienta.
13. Właściwość sądu
Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z umową dostawy właściwy
jest sąd siedziby Dostawcy.
14. Zawiadomienia
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy Stronami są dokonywane na piśmie; jeżeli
dokonano ich ustnie, to dla swej skuteczności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.
15. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy dostawy. Firma AKAT – GROUP Sp. z o.o. może
odwoływać się do zawartych w nich postanowień, każdorazowo realizując zamówienie dla klienta.
ZATWIERDZIŁ: DAMIAN WIDERA/ Prezes Zarządu
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