
Zamówienie
XDISC S.A. 

ul. Jagiellońska 82 
03-301 Warszawa 
Tel. 22 884-35-90 
Fax. 22 811-21-45 

www.x-disc.pl

Z dnia:

Termin realizacji: 

Nowe zlecenie

Wznowienie

Handlowiec:

Nazwa firmy:

Adres siedziby:

NIP: Osoba zamawiająca, tel.:

Tytuł:

Opis na ringu: Numer katalogowy

Format płyty Nadruk na płycie

Pole zadruku w mm od ilość kolorów (1-4)

kolor dodatkowy  - Pantone lub 
lakier  (opis obok)   -->

do

Dostarczone materiały: Nośniki z danymi Projekt nadruku proofprojekt poligrafii

Rodzaj opakowania

Dostawa:

Koszt transportu
Adres dostawy

Ilość sztuk: Cena za 1 sztukę czas realizacji:               dni roboczych od momentu dostarczenia 

kompletu materiałówWpłacona zaliczka: Termin płatności:

Uwagi:

Potwierdzam(y), że posiadam(y) wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do powielania na płytach CD lub DVD materiału w ilości podanej powyżej. 
Oświadczam(y), że mam(y) uprawnienia do materiału, który został wyprodukowany przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam(y) licencję od właściciela 

praw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, dostarczę(ymy) na żądanie firmy XDISC wszystkie niezbędne informacje dotyczące praw 
do ww. materiału. W przypadku poniesienia przez XDISC jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału (koszty odszkodowania, procesu itp.) 

zobowiązuję(my) się do ich całkowitego pokrycia. 
 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Pieczęć i czytelny podpis zamawiającego

podkład

Powierzone materiały: Nośniki danych Opakowania

Foliowanie

Poligrafia Hologramy Inne  -->

Do edycji dokumentu proszę używać programu Adobe 
Acrobat 8 ub nowszego.

Logo XDISC i kod kreskowy na ringu (domyślnie widoczne) Kod kreskowy Logo XDISC Logo klienta

W kwestiach nieuzgodnionych odmiennie przez Strony - w zakresie zawierania oraz wykonywania umowy sprzedaży/dostawy w XDISC 
obowiązują Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod linkiem: http://www.xdisc-plyty.pl/pl/kontakt/ogolne-warunki-handlowe/

http://www.xdisc-plyty.pl/pl/kontakt/ogolne-warunki-handlowe/

Zamówienie
XDISC S.A.
ul. Jagiellońska 82
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Nazwa firmy:
Adres siedziby:
NIP:
Osoba zamawiająca, tel.:
Tytuł:
Opis na ringu:
Numer katalogowy
Dostarczone materiały:
czas realizacji:               dni roboczych od momentu dostarczenia
kompletu materiałów
Potwierdzam(y), że posiadam(y) wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do powielania na płytach CD lub DVD materiału w ilości podanej powyżej.Oświadczam(y), że mam(y) uprawnienia do materiału, który został wyprodukowany przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam(y) licencję od właścicielapraw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, dostarczę(ymy) na żądanie firmy XDISC wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawdo ww. materiału. W przypadku poniesienia przez XDISC jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału (koszty odszkodowania, procesu itp.)zobowiązuję(my) się do ich całkowitego pokrycia.
 
OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Pieczęć i czytelny podpis zamawiającego
Powierzone materiały:
Do edycji dokumentu proszę używać programu Adobe Acrobat 8 ub nowszego.
Logo XDISC i kod kreskowy na ringu (domyślnie widoczne)
W kwestiach nieuzgodnionych odmiennie przez Strony - w zakresie zawierania oraz wykonywania umowy sprzedaży/dostawy w XDISC obowiązują Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod linkiem: http://www.xdisc-plyty.pl/pl/kontakt/ogolne-warunki-handlowe/
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