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OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE 
 
Majíc na paměti vzájemnou spokojenost se spoluprací, profesionální skupina zaměstnanců 
ADAMEX Druk Jakub Lewandowski, Marta Lewandowska, Spółka cywilna, realizuje díla objednané 
Zákazníkem s největší možnou péčí. Abychom co nejlépe představili principy spolupráce, tiskárna 
ADAMEX Druk S.C., která je založena na více než dvacetiletých zkušenostech dále jen tiskárna, 
formuluje tyto OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE (OPS). 
 
I. Zadávání a přijímání objednávek 
 
1. Objednávka je možná prostřednictvím kanceláře zákaznických služeb a obchodního zástupce 
tiskárny. Objednatel je povinen zaslat objednávku e-mailem na adresu zhotovitele: 
zamowienie@adamexdruk.pl, druk@adamexdruk.pl nebo v sídle společnosti na adrese ADAMEX 
Druk S.C. Lodž 93-113, ul. Millionowa 55, Polsko. 
2. Objednávka by měla obsahovat: 
• údaje objednavatele (údaje pro vystavení faktury s DPH), 
• údaje o kontaktní osobě (telefon, e-mail), 
• název vzoru, 
• název materiálu 
• množství. 
Pokud se služba provádí na materiálu zákazníka, vyžaduje se kvantitativní a kvalitativní specifikace, 
která představuje: 
• surovinové složení výrobku 
• zajistit, aby byl materiál správně připraven na sublimační tisk (bez povrchové úpravy, 
stabilizovaný) 
• to, že šarže je homogenní. 
2. V reakci na objednávku ZÁKAZNÍKA tiskárna poskytne ZÁKAZNÍKOVI počáteční cenu a datum 
realizace služby, způsob dodání a převzetí produktu, platební podmínky. 
3. Před zahájením realizace objednávky je na cílovém materiálu vyrobený zkušební nebo 
předprodukční kupón, na jehož základě ZÁKAZNÍK objednávku potvrdí. Vzorek přijata zákazníkem 
je přílohou objednávky. 
Dodatečný poplatek bude účtován za další pracovní vytížení grafického designéra tiskárny při 
přípravě projektu. 
 
II. Harmonogram výkonu služby 
 
1. Harmonogram výkonu služby je stanoven v objednávce přijaté dodavatelem a po zahájení výroby 
ho nelze změnit. 
2. V případě opožděného dodání designu zákazníkům, pozdního souhlasu s grafickým a barevným 
zpracováním nebo pozdního dodání materiálu, tiskárna není povinna dodržet deklarován termínu 
uskutečnění objednávky. 
3. Tiskárna neodpovídá za žádné materiální chyby, které se vyskytnou ve výrobním procesu 
4. V případě zjištění závad materiálů dodaných zákazníkům, tiskárna neprodleně informuje 
zákazníka, který rozhodne o dalších činnostech tiskárny. Náklady spojené s přerušením výrobního 
procesu snáší zákazník. 



5. Pokud není v přijaté objednávce uvedeno jinak, je objednatel povinen včas doručit a vyzvednout 
produkt na provedení služby, spolu s fakturou v sídle tiskárny. 
6. Pokud je produkt dodán a převzatý přepravní společností, náklady, riziko náhodných ztrát nebo 
poškození nese zákazník. 
7. V případě, že nebude možné službu provést včas, z důvodu náhodných událostí, tiskárna 
neprodleně vyrozumí zákazníka o odkladu objednávky. 
 
III. Cena, platební podmínky 
 
1. Cena služby a platební podmínky jsou uvedeny v přijaté objednávce. 
2. V případě nestandardních prací, které přesahují rámec uvedený v cenové nabídce, se mohou k 
ceně připočítat další poplatky. 
 
IV. Normy kvality 
 
1. Tiskárna poskytuje služby sublimačního tisku v normální kvalitě (pokud objednávka nestanoví 
jinak). 
2. Tiskárna si vyhrazuje: 
- objednávky prováděny v různých časech mohou mít mírné barevné rozdíly 
- mapování některých barev ze vzorníku PANTONE, jakož i ze vzorků poskytnutých zákazníkem 
vyrobených jinou technologií barvení může být nedosažitelné. 
3. Zákazník je povinen znát vlastnosti materiálu určeného na přenosový tisk, a to zejména: 
• složení 
• kvalitu povrchové úpravy produktu 
• kvalitu produktu 
• další důležité funkce ovlivňující kvalitu tiskových služeb. 
 
4. V případě významných odchylek v parametrech produktu během poskytování služby, od stavu 
deklarovaného Zhotovitelem, Zhotovitel zastaví provádění objednávky, s oznámením této 
skutečnosti Objednateli. V případě odstoupení Objednatele od pokračování v realizaci objednávky, 
má Zhotovitel nárok na odměnu za etapu dokončení služby (provedené činnosti). Pokud se 
Objednatel nevyjádří k dalšímu provedení objednávky do 7 dnů od oznámení, považuje se to za 
odstoupení od objednávky. 
5. Odchylky parametrů produktu od požadovaných, mohou mít za následek horší trvanlivost a 
kvalitu výtisků, barevné rozdíly, rozmazání kontur. 
6. Pokud se výrobky dodané po provedení objednávky liší od deklarovaných (požadovaných) 
parametrů nebo pokud se klient vědomě písemně zaváže, že s takovou výrobou souhlasí, tato 
oblast objednávky nepodléhá reklamaci. 
7. Grafické a barevné hodnocení se týká pouze zkušebního tisku a je určeno k realizaci za vhodných 
světelných podmínek. 
 
V. Reklamace 
 
1. Zákazník je povinen neprodleně ověřit kvalitu přijatých výrobků objednávky. Jakékoliv 
připomínky a odchylky od podmínek stanovených v objednávce by měly být okamžitě hlášeny 
tiskárně, aby byly vyloučeny. 
2. Zákazník je povinen nejpozději do 3 dnů od přijetí poslední dávky dané objednávky zkontrolovat 
soulad množství celé objednávky a v případě nesouladu, musí být o tom vyrozuměna tiskárna. 
3. Reklamace kvality by měly být předloženy nejpozději do 10 pracovních dnů od data přijetí 
poslední části objednávky (vyžaduje se písemná forma s dokumentací a reklamovaný produkt). 
Tiskárna uzná a vyhodnotí předmět reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů (čas se může 
prodloužit, pokud se vyžaduje externí expertizy, o čemž bude zákazník informován). 



4. Po termínu uvedeném v kap. V., body 2 a 3, nároky zákazníka ze záruky a odpovědnost tiskárny 
za škody související s chybami kvality a množství poskytované služby, zanikají. 
5. Tiskárna bude okamžitě reagovat na všechny produkční chyby, kvalitativní a kvantitativní 
nesrovnalosti a v případě oprávněné reklamace splní povinnosti vyplývající z objednávky bez 
zbytečného odkladu. 
6. Pokud se cílový produkt skládá z několika chybných prvků, chybné prvky jsou předmětem 
reklamace. a nároky zákazníka se mohou omezit pouze na tyto prvky. 
7. Následující výrobky nepodléhají reklamaci: 
- poškozené, zdeformované, znečištěné zboží během přepravy, 
- poškozené zboží během dalších činností (šití, nanášení aplikací, jiné činnosti) 
- pokud se kvalita svěřeného materiálu výrazně liší od kvality deklarované zákazníkem. 
8. Zákazník se zavazuje zkontrolovat počet přijatých balíků (balíků) a jejich stav před podepsáním 
přijetí balíků. V případě poškození nebo nedostatku je nezbytné sepsat reklamační protokol, za 
přítomnosti kurýra, který je podkladem pro uplatnění reklamace. 
9. Tiskárna není odpovědná za díla, která nejsou odebrány do jednoho měsíce od jejich dokončení. 
Nevyzvednutí díl nezbavuje klienta povinnosti zaplatit za objednané díla. 
10. Nedostatek nebo vada na kterékoliv části dodávaného zboží neopravňuje k reklamaci celé 
objednávky. 
11. Podání stížnosti nezbavuje objednavatele platby za službu. 
 
VI. Autorská práva a práva třetích stran 
 
1. Objednavatel se zavazuje zajistit, aby výrobky vyrobené v souladu s přijatými objednávkami 
neporušovaly autorská práva a související práva třetích stran. Objednatel se zavazuje v případě 
porušení těchto zásad nést plnou odpovědnost vůči třetím stranám a na požádání tiskárny předložit 
prohlášení o zachování právních předpisů. 
2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout provést přijatou objednávku nebo ji přerušit, pokud by mohlo 
vést k porušení autorských práv a práv třetích osob nebo pokud by objednaný produkt porušil 
zákon, dobré mravy nebo urazil náboženské cítění. Klient se zavazuje nést plnou odpovědnost za 
nároky třetích stran. 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zadání objednávky se rovná přijetí OPS a jakékoli změny musí být provedeny písemně, jinak jsou 
neúčinné. 
2. Po uplynutí efektivní reklamační lhůty pro danou objednávku (10 pracovních dní) není dodavatel 
povinen uchovávat jakékoli materiály spojené s vyřizováním této objednávky (následuje vymazání 
elektronických souborů k objednávce), pokud objednávka nestanoví jinak. 
3. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se 
objednávky. 
4. Korespondence mezi stranami může být zaslána e-mailem. 
5. Všechny spory, které mohou vzniknout během provádění objednávky, se strany budou usilovat 
vyřešit smírně. 
6. Spory, které strany nevyřeší přátelským způsobem, bude řešit společný soud příslušný pro sídlo 

tiskárny. 



 

 Objednávatel        Zhotovitel                                                                                   


