NASZA PRACOWNIA

REGULAMIN ZAKUPÓW
W NASZEJ PRACOWNI
ważny od 21.03.2018

REGULAMIN ZAKUPÓW

NASZAPRACOWNIA.PL

CENY/ WARUNKI PŁATNOŚCI

Nasza Pracownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów/usług.

WARUNKI OGÓLNE

Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków okolicznościowych oferowanych
przez firmę Nasza Pracownia.
Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Regulamin jest dostępny przy
każdej ofercie na stronie internetowej www.naszapracownia.pl oraz w ofercie wystawionej za
pośrednictwem serwisu Allegro. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania
zawartych w nim zasad.
Zaproszenia i dodatki oferowane przez Naszą Pracownię traktowane są jako produkty
wykonane na indywidualne zamówienie. Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 2 marca
2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z poź. zm.) nie podlegają zwrotowi.
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Oferty cenowe przedstawione na życzenie klietna są ważne 30 dni.
Nasza Pracownia zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych zaproszeń/dodatków.
Sprzedający oferuje wyłącznie gotowe produkty. Nie wykonujemy projektów do realizacji
we własnym zakresie. Nie udostępniamy projektów/plików graficznych do wykorzystania do
własnych potrzeb.
Nasza Pracownia zastrzega sobie prawo do ponownego użycia i dalszej sprzedaży grafik wykonywanych
na zamówienie oraz prawo do włączenia projektów indywidualnych do regularnej oferty.
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Zasady płatności przedstawione są w niniejszym Regulaminie.
Zapłaty można dokonać przelewem bankowym. W tytule przelewu należy podać
nick z allegro ( w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem serwisu allegro)
numer zamówienia ( w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony www.naszapracownia.pl)
numer faktury ( w przypadku składania zamówienia mailowo)
Na życzenie wystawiamy faktury VAT

DANE DO PRZELEWU

Nasza Pracownia Zbożowa 9a/3 37-500 Jarosław ING: 23 1050 1546 1000 0091 0590 2416

WYSYŁKA

Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta. Przy zamówieniu powyżej 300 zł wysyłka jest GRATIS.
Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
Czas wysyłki nie jest wliczany w czas procesu projektowego i realizacji.
Powiadomienia o nadaniu paczki są wysyłane automatycznie przez program obsługujący nadawanie przesyłek.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia
przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
Prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego
odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić
w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne!
Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu
uszkodzeń reklamacji
Wysyłka za granicę jest mozłiwa -wyceny dokonujemy na podstawie cennika Poczty Polskiej.
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PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU ZAPROSZEŃ

MOŻE ODBYWAĆ SIĘ NA 3 SPOSOBY

WYBÓR GOTOWEGO PROJEKTU wybierając
gotowy projekt zaproszeń z naszej oferty grafik uzupełni
go Waszymi danymi przesłanymi w formularzu.
Możliwe jest wprowadzenie innego tekstu, zmiana
czcionki, dodanie cytatu oraz informacji o prezentach,
które chcecie otrzymać zamiast kwiatów.
MODYFIKACJA PROJEKTU poprzez wybranie
innych opcji dodatkowo płatnych takich jak zmiana
kolorystyczna, wersja obcojęzyczna, wymiana grafiki,
dopasowanie zaproszenia do wybranego formatu itp.
PROJEKT INDYWIDUALNY obejmuje stworzenie
jednej wersji projektu na podstawie zdjęć, inspiracji
i wskazówek przesłanych przez klienta.
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W celu wykonania projektu zaproszenia prosimy
o przesłanie do nas wypełnionego formularza
zawierającego wszystkie dane niezbędne do jego
przygotowania.

MINIMALNE
WYNOSI 20

prosimy o dokupienie projektu w cenie 30 zł
Jeżeli zamawiali już Państwo u nas zaproszenia
i potrzebują Państwo dodrukować kolejne na
podstawie wcześniej zaakceptowanego projektu.

FORMULARZ jest głównym źródłem informacji
dla nas - to w nim są zawarte wszystkie informacje
dotyczące specyfikacji zaproszenia. - Link do
pobrania: http://naszapracownia.pl/formularz.
doc

MINIMALNE DOMÓWIENIE WYNOSI 10 SZTUK

ZAWIADOMIENIE – Projekt

zawiadomienia
wykonujemy BEZPŁATNIE jeżeli jest wykonane na
podstawie projektu zaproszenia tj. zawiadomienie
różni się od zaproszenia jedynie brakiem
informacji o weselu i prośby o potwierdzenia
przybycia.

REGULAMIN W regulaminie zawarte są
szczegółowe informacje dotyczące realizacji
zamówienia. - Link do pobrania http://
naszapracownia.pl/regulamin.pdf
PAKIET DO ZAPROSZEŃ Zestaw pomoże
spersonalizować Twoje zaproszenie. W pakiecie
znajdują się przykładowe czcionki do wyboru,
teksty, wierszyki, cytaty itp. - Link do pobrania:
http://naszapracownia.pl/pakiet.zip

MODYFIKACJE PROJEKTÓW
I WPROWADZENIE POPRAWEK

Po otrzymaniu projektu, klient ma prawo,
do zgłoszenia uwag i naniesienia poprawek
w przesłanym przez grafika projekcie. Prosimy
o dokładne sprawdzenie otrzymanego pliku,
zapoznanie się z jego treścią. Wszystkie informacje
dotyczące poprawek prosimy przesyłać
drogą mailową. Nie przyjmujemy informacji
o poprawkach telefonicznie.

LISTA GOŚCI Zaproszenia personalizujemy
automatycznie na podstawie przesłanego
formualarza.
Nie
wprowadzamy
zmian
w liście gości, dlatego prosimy o sprawdzenie
poprawności przesłanego do nas pliku. Link do
pobrania: http://naszapracownia.pl/lista.xlsx
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ZAMÓWIENIE
ZAPROSZEŃ
SZTUK Przy mniejszej ilości
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W cenie projektu
otrzymują Państwo
darmowe próbki
zaprojektowanych
zaproszeń.

Koszt projektu indywidualnego wynosi 100 zł.
Cena nie obejmuje kosztów druku i wykonania zaproszenia.
Opłata za przygotowanie projektu jest pobierana z góry i nie
podlega zwrotowi.
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OPCJE DODATKOWE

Jeżeli
spodobały
się Państwu nasze
zaproszenia, a mimo
to nie znaleźliście
zaproszeń
idealnie
wpisujących się w charakter
Waszego Ślubu prosimy
o kontakt. Nasza Pracownia
gotowa jest stworzyć dla Państwa
projekt zaproszenia na podstawie
informacji i wskazówek, które otrzymamy.
Prosimy o zapoznanie nas z wizją tego Ważnego
dla Was Dnia. Bardzo istotne są dla nas informacje o wybranej
kolorystyce, motywie przewodnim oraz wszelkich szczegółach,
które mogą mieć znaczenie przy projektowaniu zaproszenia.
Być może połączyła Was wspólna pasja, może zainspirowaliście
się stylizacjami i fotografiami innych ceremonii ślubnych. Im
więcej informacji dostaniemy, tym łatwiej będzie nam stworzyć
zaproszenie odpowiadające Waszym oczekiwaniom.

NASZAPRACOWNIA.PL

PROJEKT INDYWIDUALNY

REGULAMIN ZAKUPÓW

ZAPROSZENIA
PRÓBNEGO
Cena obejmuje
wykonanie projektu na
podstawie formularza
dla 1 sztuki zaproszenia
próbnego.
Cena: 30ZŁ

PERSONALIZACJA
KOPERT

ZMIANA FORMATU
ZAPROSZENIA

W celu nadruku na
kopertach nazwisk
gości prosimy o
przesłanie listy w
formie nieodmienionej.
Możliwe adresowanie.

Dopasowanie gotowego
projektu do formatu
wskazanego przez
klienta. np zmiana
zaproszeń kwadratowych
na format DL

Cena: 40gr/szt.

PROJEKT GRAFICZNY
PRZY ZAMÓWIENIU
PONIŻEJ 20 SZTUK

PROJEKT GRAFICZNY

Cena obejmuje
wykonanie jednego
projektu na podstawie
gotowego szablonu
Cena: 30ZŁ

Cena: 30ZŁ

Cena obejmuje zmianę
kolorystyki w wybranym
projekcie dostępnym
w naszej ofercie
Cena: 50ZŁ

DODATKOWA
WERSJA TEKSTOWA

PROJEKT
W JĘZYKU OBCYM

Cena obejmuje
wykonanie projektu
z innym tekstem.
np. zaproszenie dla
Rodziców. Opłata za
każdy dodatkowy tekst.

Cena obejmuje
wykonanie projektu na
podstawie przesłanego
tłumaczenia. Opłata
pobierana dla każdej
wersji językowej.

Cena: 30ZŁ
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MODYFIKACJA
KOLORYSTYCZNA

Cena: 30ZŁ

REGULAMIN ZAKUPÓW
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TERMINY

SERWIS PRÓBKOWY

Graficy starają się przygotowywać projekty w możliwie jak najkrótszym
czasie, jednak przy dużej ilości zleceń czas ten może wydłużyć się do 48
godzin. Na maile odpisujemy według kolejności złożonych zamówień.

Próbki traktujemy jako zamówienia przykładowych wzorów i formatów.
Wysyłamy zaproszenia z losowymi danymi, by klient mógł ocenić jakość
wydruku, rodzaj papieru, sposób wykończenia itp.

REALIZACJA STANDARD termin relizacji zamówienia wynosi 7 dni
roboczych. Przy dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu do
14 dni. Termin realizacji jest liczony od daty AKCEPTACJI PROJEKTU.
REALIZACJA EXPRESS to doskonałe rozwiązanie dla tych, którym się
śpieszy i nie są w stanie czekać na swoje zaproszenia lub dodatki.

EXPRESS 48H cena 100 zł
EXPRESS 72H cena 50 zł
Cena usługi Express pobierana jest bez względu na wielkość zamówienia.
Termin realizacji obejmuje jedynie dni robocze.
Czas realizacji jest liczony od chwili gdy spełnione są wszystkie warunki tj.
A) Akceptacja projektu
B) Przesłanie listy gości (jeżeli zaproszenia mają być personalizowane)
C) Zaksięgowanie wpłaty
Czas transportu przez przewoźnika nie jest wliczany do czasu realizacji.

Wykonanie próbki personalizowanej jest opcją dodatkowo płatną - 30 zł.
Między otrzymaną próbką zaproszenia a zamówionym kompletem
papeterii mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 5%
odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę
druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być
przedmiotem reklamacji.
Kolorystyka papeterii drukowanej w większych odstępach czasu (np.
zaproszenia i dodatki lub wydruk próbny i właściwy) tj. po kilku tygodniach/
miesiącach, mogą się nieznacznie różnić ze względu na czynniki, na
które sprzedający nie ma wpływu. Są to czynniki niezależne np. zmiana
składu papieru przez producenta czy zmiana wilgotności papieru.
W jedej paczce wysyłamy maksymalnie 5 sztuk zaproszeń próbnych.

WAŻNE INFORMACJE
W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia (braku
danych, niezbędnych informacji) proces projektowy może zostać
wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych.
Każda korekta projektu powoduje wydłużenie czasu realizacji dlatego
prosimy o przesyłanie informacji o poprawkach w jednej wiadomości
mailowej.
JEŻELI PROJEKT SPEŁNIA PAŃSTWA OCZEKIWANIA PROSIMY
O JEDNOZNACZNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTU. JEST ONA OSTATECZNA
I OD TEJ PORY NIE MA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN.
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DOPASOWANIE PRODUKTÓW
DO PAŃSTWA POTRZEB
PAPIER

Zmiany obejmują m.in: zmianę formatu np.
modyfikacja zaproszenia kwadratowego na
prostokątne. Projekt pojedynczej karty na wersję
otwieraną, zmiana formatu zawieszki czy bileciku.
Możliwe są także dodakowe zaokrąglęnia
brzegów czy wykonanie planu stołów w innej
formie niż standardowa. Wyceny dokonujemy
indywidualnie.

Standardowo wszystkie projekty drukowane
są na papierach kredowych i satynowych
300-350 g. oraz papierach ozdobnych
i fakturowanych 250-300 g. Na życzenie klienta
istnieje możliwość wykonania zaproszeń
na innych papierach niż standardowo
wykorzystywane w naszej ofercie. (W takim
przypadku cena zaproszenia może ulec zmianie.
Prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu
w celu wyceny danego zaproszenia).

DODATKOWE WKŁADKI

Zaproszenia można dowolne rozbudowywać
o dodatkowe wkładki i bileciki. Wszystkie
szczegóły ustalane są indywidualnie.

KOPERTY

Istnieje też możliwość zmiany koperty
na
inną
niż
przewidziana
została
w projekcie. W przypadku chęci zmiany
koperty prosimy o kontakt - dokonamy wyceny
indywidualnej.

PRODUKTY GRAWEROWANE

Posiadamy własną stolarnię. Wszystkie produkty
wykonujemy sami. Jesteśmy w stanie dopasować
produkty grawerowane tak, by wpisywały się
w oprawę całego dnia ślubu i przyjęcia
weselnego. Istenieje możliwość przygotowania
projektów graweru jak również zmiana wymiarów
produktów oraz stworzenie nowych dodatków
wg. potrzeb.

Wymiana papieru oraz kopert może wiązać się
z wydłużeniem czasu realizacji do 14 dni
roboczych.

ZMIANA FORMATÓW

Na życzenie klienta modyfikujemy istniejące
zaproszenia i dodatki tak, by były one dopasowane
do potrzeb.
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Prezentowane produkty pochodzą z różnych kolekcji i stanowią przykładowe rozwiązania. Zamówienia realizujemy kompleksowo, gwaratnując spójną oprawę graficzną. Wystarczy, wybierać interesujące elementy i wskazać do jakiego modelu zaproszenia mają zostać dopasowane. Podejmujemy się również realizacji dodatków niestandardowych, wykonywanych na życzenie klienta.
ZAMÓWIENIA NA DODATKI NALEŻY SKŁADAĆ PRZYNAJMNIEJ 3 TYGODNIE PRZED ŚLUBEM.
NAJSZYBSZYM SPOSOBEM ZAMÓWIENIA DODATKÓW JEST KONTAKT MAILOWY Z NAMI.
W przypadku chęci zakupu dodatków niestandardowych, projektowanych indywidualnie czas oczekiwania
na projekty i realizację może się wydłużyć.

ZAWIESZKA OKRĄGŁA

ZAWIESZKA PROSTOKĄTNA

DODATKI WESELNE
Spersonalizujcie i udekorujecie swoje przyjęcie. Wybierzcie te elementy, które chcecie mieć na własnym weselu,
a my dopasujemy je tak, by były spójne z finalną wersją zaproszenia. W naszej ofercie znajdziecie klasyczne winietki,
menu, numery i plany stołów, różnego rodzaju nietypowe zawieszki i księgi gości oraz wyjątkowe podziękowania
i drewniane prodykty grawerowane.

WINIETKA

MENU

Format:
średnica
7,5cm

Format:
70x100mm

Cena: 1 zł

Cena: 1 zł

BILECIK

KSIĘGA GOŚCI
Format:

30x30cm
lub 25x25cm

Ilość stron:

Format:
92x92mm

Format:
100x210mm

Format:
100x70mm

Cena: 1 zł

Cena: 4 zł

Cena: 1 zł
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100
Kolor okładki:
Biały lub szary
Cena: od 84 zł
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PLAN STOŁU
Posiadamy
numery
wolnostojące,
w ramach
oraz
wycinane
laserowo

PODZIĘKOWANIE

Format:

Wyjątkowa, trójwymiarowa rama.
Doskonale sprawdzi się
jako oryginalne podziękowanie
rodzicom czy świadkom w dniu ślubu.

50x70cm
i 100x70 cm
Specyfikacja:

plakat lub
wydruk na PCV

Cena od 3 zł

Produkt został zaprojektowany
i wykonany w naszej Pracowni.

Cena: od 59 zł

BILECIKI/PODZIĘKOWANIA

PRZYPINKI I MAGNESY

Format:
średnica
56mm

Format:
ustalany

Cena: 2 zł

Cena: od 0,6 zł

W ramie umieszczonych jest kilka warstw.
Poszczególne elementy wycinane są
z doskonałą precyzją techniką laserową.
Każda warstwa wykonana jest ze sztywnej
tektury modelarskiej o grubości 3 mm.
Odpowiednio ułożone elementy tworzą
niezwykły efekt trójwymiarowości.

indywidualnie

ORYGINALNE DESKI

SKRZYNKA NA KWIATY

indywidualnie

Format:
50x27x19 cm
(możliwośc
wykonania
dowolnego
rozmiaru)

Cena: 30 zł

Cena: 58 zł

Format:
ustalany
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SPECYFIKACJA:
rama: 25x25cm głębokość: 4,5 cm
Kolor: biały
Rama oszklona.
GWARANTUJEMY,

że takie podziękowanie na długo
pozostanie w pamięci obdarowanych
i będą im przypominały o Waszym ślubie.
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ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

PODZIĘKOWANIE

RAMA 3D

Format:
14,5 x 16 cm

Posiadamy
skrzynki
w różnych
formatach
wersje
malowane lub
surowe drewno

Cena: od 19,9

Cena od 49 zł

ZAPROSZENIA DLA ŚWIADKÓW

Format:

25x25cm

Cena: 98 zł

SKRZYNKA DREWNIANA

PUDEŁKO NA KOPERTY

Format:
14,5 x 16 cm

Format:
23 x 23 x 30

możliwosc
dowolnego
formatu

Cena: 25,9 zł

Cena: 29,9 zł

Cena od 30 zł

SKRZYNKI DLA ŚWIADKÓW

PUDEŁKO NA OBRĄCZKI
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SKRZYNKA NA WINO - DRUK

Format:
wymiar
wewnętrzny
9,5x9,5x33 cm

Format:
średnica
4cm

Format:
wymiar
wewnętrzny
9,5x9,5x33 cm

Cena: 25,9 zł

Cena: 15 zł

Cena od 25 zł
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REKLAMACJE
Nasza Pracownia ma obowiązek dostarczenia Klientowi pełnowartościowego produktu zgodnego ze składanym
zamówieniem i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ręcznie wykonane elementy były na możliwie
najwyższym poziomie.
Poszczególne ręcznie wykonywane elementy mogą się od siebie nieznacznie różnić i nie mogą być przedmiotem
reklamacji.
Klient może dokonać reklamacji zamówionych produktów w terminie 7 dni od daty doręczenia paczki.
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi
produktami. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania reklamowanego towaru w stanie niezmienionym.
Adres do zwrotów: Nasza Pracownia, Budzyń 3 , 37-552 Młyny
W wypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się w możliwie najkrótszym terminie naprawić zaistniałe
błędy oraz pokryć związane z tym wszelkie koszty, a następnie odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.
Oferowane przez nas produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie, a przedmiotem
świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta. Zgodnie z Ustawą
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie
14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb. Wyłącznie takie produkty są sprzedawane
w Naszej Pracowni.
Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z poź. zm.)
nie podlegają zwrotowi.
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REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

i jego nieregularne wybarwienie (od jasnego
łyka do ciemnego drewna właściwego) oraz
zakrzywienia i przebarwienia włókien.

- Błędy drukarskie w zaakceptowanym
wcześniej projekcie. Reklamacje dotyczące
błędów w tekście mogą zostać uwzględnione
jedynie w przypadku, gdy wydrukowana wersja
różni się od zaakceptowanego przez Klienta
projektu. W innych przypadkach reklamacja
nie będzie uwzględniona. W przypadku
gdy produkt zawiera błędy wynikające
z zaakceptowanego przez Klienta projektu
lub są one autorstwa Klienta (w szczególności
dotyczy to błędów w treści zaproszeń
i dodatków oraz w nazwiskach gości)
reklamacja nie zostanie uwzględniona.

- Sprzedający może odmówić uwzględnienia
reklamacji w przypadku gdy jej podstawą
są
różnice
kolorystyczne
pomiędzy
projektem (oglądanym na monitorze)
a gotowym wydrukiem. Różnice wynikające
z
indywidualnych
ustawień
sprzętu
komputerowego lub monitora oraz różnice
między odwzorowaniem RGB a drukiem
CMYK nie mogą być przedmiotem reklamacji.
Kolorystyka papeterii drukowanej w większych
odstępach czasu tj. po kilku tygodniach/
miesiącach, mogą się nieznacznie różnić ze
względu na czynniki, na które Sprzedający
nie ma wpływu. Są to czynniki niezależne
np. zmiana zmiana składu papieru przez
producenta czy zmiana wilgotności papieru.

- wielkość, czytelność czcionki (wszelkie uwagi
prosimy zgłaszać przed zaakceptowaniem
projektu zaproszenia)
- Odcień papieru, wstążek i innych dodatków
(w rzeczywistości kolory mogą nieznacznie
odbiegać od tych przedstawionych na aukcji
ze względu na różne ustawienia monitora)

- Zniszczenia towaru, które powstały wskutek
uszkodzenia opakowania podczas transportu
przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest
sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz
wypełnienie wraz z kurierem/listonoszem
protokołu szkody.

Reklamacji nie podlegają cechy naturalne
surowców. Różnice te wynikają z niejednolitej
budowy drewna oraz różnych przekrojów.
Wadą nie są odstępstwa kolorystyczne,
sęki, faktura drewna tj. różne rysunki słojów
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P O D E J M UJ EM Y WYZ WAN IA
realizując projekty indywidualne
na życzenie klienta.
JEŻELI MASZ POMYSŁ

NA NOWY PRODUKT

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

www.naszapracownia.pl

