OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY
Składając zamówienie zdobienia w EMB Systems / HaftyNadruki.pl
1/ oświadczam, że akceptuję poniższe Warunki Wykonywania Zdobień na Produktach Powierzonych,
2/ potwierdzam, że jako Zleceniodawca mam prawo używać i przetwarzać znaki towarowe i grafiki będące
przedmiotem zleconej usługi oraz
3/ akceptuję okazane próby i wizualizacje - tym samym zlecam realizację usługi.
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imię i nazwisko Zleceniodawcy

Warunki Wykonywania Zdobień na Produktach Powierzonych
Co do zasady w przypadku wykonywania zdobień na odzieży powierzonej możemy nie spełnić oczekiwań
Klienta, gdyż nie jesteśmy w stanie zagwarantować jakości ani trwałości zdobienia. Nie akceptujemy
reklamacji odzieży zmienionej wskutek naniesienia personalizowanego zdobienia.
W przypadku wykonywania zdobienia na odzieży czy produktach powierzonych przez Zleceniodawcę,
których właściwości de facto nie są do końca znane Wykonawcy, możliwe jest nieoczekiwane wystąpienie
rozmaitych uszkodzeń powstałych w procesie wykonywania zdobienia, a w tym:
● uszkodzenia odzieży na skutek działania wysokiej temperatury, której użycie konieczne jest w
procesie wykonywania zdobienia
● odklejenie folii flex/flock na skutek braku powinowactwa produktu do kleju
● nietrwały lub nieodporny na pranie wydruk
● niekontrolowana zmiana barwy wydruku
● migracja barwnika z produktu na folię/farbę lub z folii/farby na produkt
● widoczny ślad po impregnacji odzieży w przypadku wykonywania wydruków dtg
● widoczny ślad od papieru transferowego w wydrukach sublimacyjnych
● trwały odcisk tamborka
● uszkodzenia na skutek wielokrotnego przebicia produktu igłą w procesie zdobienia za pomocą
haftu
● inne uszkodzenia i zdarzenia losowe nie wymienione powyżej, ale możliwe w procesie
zdobienia.
W związku z wyżej wymienionymi i niemożliwymi do zapobieżenia brakami Wykonawca zgadza się wykonać
zdobienie na produktach powierzonych pod następującymi warunkami:
1. W przypadku produktów powierzonych, Wykonawca nie gwarantuje trwałości i odporności na pranie
wykonanego zdobienia oraz zgodności kolorów z zamówieniem.
2. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia produktów powierzonych do
zdobienia powstałe w procesie wykonywania zdobienia.
Akceptacja Zleceniodawcy dla powyższych Warunków Wykonywania Zdobień na Produktach Powierzonych
jest wymagana przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

