
Regulamin MAKBET Beata Plewiñska
1. Postanowienia ogólne
1.1 Wùaúcicielem i Administratorem MAKBET Beata Plewiñska jest:
Makbet Beata Plewiñska
92-508 £ódŸ
NIP: 728-219-01-26

Zwana dalej jako  „usùugodawca”.
1.2 Serwis internetowy MAKBET Beata Plewiñska dostæpny jest pod adresem http://www.makbet.com.pl

1.3 Niniejszy regulamin okreúla:
a) zasady przyjmowania zleceñ;
b) zasady dotyczàce zarzàdzaniem danymi klienta;
c) warunki reklamacji;
d) odpowiedzialnoúã MAKBET Beata Plewiñska;

2. Zamówienia
Zamówia  klienci mog¹ dokonywaæ drog¹  lub fax: 42 636 62 41
 Czas realizacji usùugi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbædnych do realizacji zamówienia przez 
usùugodawcæ. Proces weryfikacji moýe byã rozpoczæty po speùnieniu nastepujàcych warunków:
- naleýy wys³aæ zamówienie, z dok³adnym opisem us³ugi
- wskazaæ termin i miejsce dostawy zamówionej us³ugi
- przekazaã zlecenie do realizacji;
2.1 Terminy przyjmowania zleceñ
Zamówienia w Firmie MAKBET Beata Plewiñska moýna skùadaã 24 godziny na dobæ 7 dni w tygodniu.
 

2.2 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w firmie MAKBET Beata Plewiñska bædà realizowane zgodnie z terminami 
przypisanymi do poszczególnych produktów   lub wg. ustaleñ indywidualnych.

Terminy realizacji zleceñ niestandardowych – niezawartych w cenniku firmy MAKBET Beata Plewiñska bædà ustalane 
indywidualnie z klientem.

2.3 Termin realizacji kaýdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Firmê danych dostarczonych przez 
klienta. W przypadku zamówieñ nietypowych Firma MAKBET zastrzega sobie moýliwoúã zmiany terminu realizacji. 

3. Reklamacje
Reklamacjæ moýe zùoýyã kaýdy klient Firmy MAKBET Beata Plewiñska, posiadajàcy zrealizowane zamówienie.

Reklamacje moýna zùoýyã, pisemnie na adres makbet1@poczta.onet.pl
3.1 Warunki zgùoszenia reklamacji 
3.1.1 Zgùaszajàc reklamacjæ klient winien jest zawsze posùugiwaã siæ Nazw¹ swojej firmy lub NIPem
3.1.2 Kaýda reklamacja powinna zawieraã dokùadny opis niezgodnoúci.
3.1.3 3 Reklamacje nie speùniajàce tych kryteriów nie bædà rozpatrywane. 
3.1.4 Kaýda reklamacja zgùoszona przez klienta i speùniajàca powyýsze warunki bædzie rozpatrywana indywidualnie.
3.2 Terminy zgùoszenia reklamacji 
Reklamacje moýna zùoýyã do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usùugi nie bædzie 
rozpatrywana.
3.2.1 Zgùoszenia reklamacji przyjmowane sà w dni robocze do godz. 17:00.
3.2.2 Reklamacje bez wzglædu na rodzaj zgùoszenia bædà rozpatrywane w czasie nie dùuýszym niý 7 dni roboczych 
liczàc od momentu zgùoszenia.
3.2.3 Reklamacje zgùoszone w dni wolne od pracy bædà rozpatrywane w czasie nie dùuýszym niý 7 dni roboczych liczàc 
od kolejnego dnia roboczego

e-mail:makbet1@poczta.onet.pl
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4. Materiaùy do druku
4.1 MAKBET Beata Plewiñska nie odpowiada za treúci zawarte w pracach przesùanych przez klienta. Jeúli materiaùy 
zawierajà treúci niezgodne z prawem, firma MAKBET moýe odmówiã drukowania takich materiaùów.
4.2 MAKBET nie dokonuje korekty (treúci) w materiaùach przesùanych przez klienta.
4.3 Wszystkie przesùane przez klientów materiaùy, dotyczàce danego zlecenia i przeznaczone do druku sà sprawdzane 
pod wzglædem zgodnoúci ze SPECYFIKACJÀ druku 
4.4 W przypadku niezgodnoúci danych przesùanych przez klienta ze specyfikacjà Makbet dane te bædà odsyùane do 
klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta 
poprawnych i zgodnych ze specyfikacjà druku danych.
4.5 Wszystkie dokonywane przez Makbet korekty prac sà przesyùane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy 
w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji drogà e-mailowà lub ew. telefonicznà. Po 
akceptacji pracy przez Klienta MAKBET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA EWENTUALNE B£ÊDY  
(czy to w treœci, czy w formacie) 

5. Zakres odpowiedzialnoúci  
5.1 MAKBET nie ponosi odpowiedzialnoúci za:
a) Wydruk prac bùædnie przygotowanych pod wzglædem treúci;
b) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta, a zawierajàcych bùædy techniczne lub treúciowe;
c) Podanie b³êdnych formatów opakowañ lub b³êdny rodzaj tektury ( chyba, ze jest dostarczony wzór opakowania)
d) Opóênienia w dostawie materiaùów przez kurierów zewnætrznych;
e) Opóênienia w druku, które powstaùy na skutek czynników zewnætrznych niezaleýnych od MAKBET, przerw w 
dostawie energii elektrycznej itp.;
f) W przypadku bùædu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarià systemowà lub innym czynnikiem np. bùædu 
spowodowanego przez wprowadzenie bùædnej ceny Firma MAKBET zastrzega sobie prawo do odstàpienia od 
transakcji.

6. Firma MAKBET zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informacjæ o zmianie umieúci na stronie 
serwisu MAKBET Beata Plewiñska.
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