
Odpowiadając na zaproszenie Firmy OPTIMAPRINT Sp. z o.o. 

skierowanym do Agencji Reklamowych zainteresowanych współpracą na produkty firmy Op�maprint
Jednocześnie akceptujemy cele i założenia programu, zobowiązujemy się do ich przestrzegania

oraz deklarujemy gotowość czynnego i aktywnego uczestnictwa w programie



Program Partnerzy (dalej: Program) stanowi zbiór zasad współpracy między firmą OPTIMAPRINT Sp. z o.o.
a Agencjami Reklamowymi biorącymi udział w Programie.

CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE
• Uczestnikiem Programu Partnerzy może zostać agencja reklamowa lub firma prowadząca analogiczną działalność, tj. 
   zamawiająca produkty OPTIMAPRINT  w celu dalszej odsprzedaży lub na zlecenie innego podmiotu. Program przeznaczony jest dla 
   agencji zarejestrowanych w Polsce. Podmioty zarejestrowane w innych państwach obsługiwane są na odrębnych zasadach.
• Aby przystąpić do Programu, należy przekazać OPTIMAPRINT wypełnioną deklarację Partnera .
• Członkostwo w Programie jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań o charakterze finansowym.

RABATY I PŁATNOŚCI
• Partnerzy korzystają ze specjalnych rabatów od cen wszystkich produktów.
   Rabaty nie obejmują usług dodatkowych (koszty przygotowania, transport itp.)

• Standardowo Partnerom wystawiane są faktury przelewowe z terminem płatności 14 dni. OPTIMAPRINT może skrócić ten termin 
   lub poprosić o przedpłatę, jeśli w toku wcześniejszej współpracy Partner przekroczył termin płatności.
• Powyższa zasada dotyczy zamówień począwszy od drugiego składanego przez Partnera. Przy pierwszym zamówieniu, zawsze 
   niezbędna jest pełna przedpłata.

INNE PRZYWILEJE PARTNERÓW

• W sytuacjach wyjątkowych, Partnerzy mogą uzyskiwać informacje o cenach drogą telefoniczną (choć dla zapewnienia najwyższej 
   jakości obsługi, zachęcamy do składania każdego zapytania mailem partnerzy@op�maprint.pl
• Partnerzy traktowani są priorytetowo podczas przygotowywania ofert i próbek.

OBOWIĄZKI PARTNERÓW
• Partnerzy zobowiązują się przestrzegać wobec OPTIMAPRINT wszystkich ogólnie przyjętych zasad współpracy między firmami, w 
   szczególności dotyczących terminowego regulowania należności.
• Partnerzy zobowiązują się nie przekazywać podmiotom trzecim poufnych materiałów otrzymywanych od OPTIMAPRINT, w 
   szczególności ofert, wycen, cennika.
• Partnerzy zobowiązują się bezwzględnie respektować zastrzeżone przez OPTIMAPRINT znaki i wzory towarowe oraz należące do 
   OPTIMAPRINT prawa autorskie i własności przemysłowej. W szczególności zabronione jest:
• Wykorzystywanie otrzymanych z OPTIMAPRINT materiałów (zdjęcia, opisy produktów, próbki) w jakichkolwiek celach nie 
   związanych ze sprzedażą produktów OPTIMAPRINT.
• Publikacja (w tym na swoich stronach www) zdjęć lub/i opisów produktów otrzymanych z OPTIMAPRINT  lub skopiowanych z 
   naszych stron www, chyba że zgodę na to wyrazi w formie pisemnej uprawniony pracownik OPTIMAPRINT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami, obsługa Partnerów odbywa się na zasadach ogólnych, dostępnych na stronie 
   internetowej OPTIMAPRINT.
• OPTIMAPRINT zastrzega sobie prawo do zmian cen, rabatów oraz niektórych przywilejów Partnerów. 

• W przypadku poważnego naruszenia niniejszych zasad, OPTIMAPRINT zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia 
   udziału Partnera w Programie. W przypadku, gdy naruszenia te naraziły OPTIMAPRINT na straty, możliwe będzie także dochodzenie 
   ich na zasadach ogólnych przewidzianych w polskim prawie.

ZASADY PROGRAMU PARTNERZY

Pamiętaj! Po dołączeniu do programu Partnerzy zamówienia i zapytania prosimy wysyłać na adres : partnerzy@op�maprint.pl


