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Regulamin i nota prawna firmy DJ GROUP „BELAG”.

W ramach realizacji zamówienia, firma DJ GROUP „BELAG” oferuje bezpłatne przygotowanie
projektów. Z reguły dotyczy to jednego przygotowanego projektu oraz czterech przeróbek. Za każdą
dodatkową korektę zastrzegamy sobie prawo doliczenia jednorazowej dopłaty 10 PLN netto, chyba
że wielkość zamówienia jest nieco większa i przekroczy przynajmniej 2m2.
Z chwilą gdy już uruchomimy zlecenie produkcyjne (warunek konieczny to akceptacja projektu przez
klienta oraz zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie ) to za każdą zmianę projektu lub rezygnację z
zamówienia będzie naliczana jednorazowa opłata w wysokości 80 PLN netto z tytułu poniesionych już
nakładów.
Informujmy, że firma DJ GROUP „BELAG” zwraca uwagę na dotrzymywanie praw autorskich i
przeciwdziała ich naruszeniu !
Zamawiający zapewnia, że poprzez powielenia wzoru, który jest podstawą wykonania zamówienia
przez firmę DJ GROUP „BELAG”, nie są naruszane ani przez zamawiającego ani przez jego
pełnomocników w żadnym wypadku prawa osób trzecich (np. prawa autorskie wg ustawy o prawach
autorskich, prawa osobowe, znaki handlowe, prawa projektowe lub inne prawa własności
intelektualnej).
Zamawiający potwierdza, że w związku z projektem posiada potwierdzenia oraz świadomą zgodę od
wszystkich osób fizycznych i prawnych , których prawa autorskie ,ochrona patentowa i prawa
własnościowe jak również wzgląd na konkurencyjność i prawo znaków handlowych są wymagane aby
ten produkt mógł być przez firmę DJ GROUP „BELAG” wyprodukowany.
Zamawiający pozostawia Firmie DJ GROUP „BELAG” swobodę działania wobec ewentualnych roszczeń
podniesionych przez osoby trzecie łącznie z kosztami ewentualnej obrony prawnej, która byłby
następstwem naruszenia wyżej przywołanych naruszeń prawnych. Ponadto zamawiający jest
bezzwłocznie zobowiązany do poinformowania Firmy DJ GROUP „BELAG” gdyby były aktualnie
zgłoszone wobec niego roszczenia osób trzecich.
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