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OgólnewarunkiwspółpracyzMACMAPOLSKASp. zo.o

Obowiązująoddnia15.11.2017.

Poniższe warunki określają warunki współpracy pomiędzy MACMA POLSKA Sp. z o.o. zwanym
Sprzedającym a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, którymi są podmioty prowadzące
działalnośćgospodarcząwbranżyreklamowej.

§1. Rozpoczęciewspółpracy

1. FirmaMACMAPOLSKASp. zo.o. współpracuje wyłączniezagencjami reklamowymi orazfirmami
pośredniczącymi w branży reklamowej, prowadzącymi działania promocyjne, kampanie
reklamowe, organizujących eventy, atakżezajmującychsię projektowaniem i sprzedażągadżetów
reklamowych.

2. W celu nawiązania współpracy należywypełnić formularzzgłoszeniowyznajdującysię na stronie
www.macma.plwStrefie dlaAgencjiorazzaakceptowaćnastępującedokumenty:
a) OgólnewarunkiwspółpracyzMACMAPOLSKASp.zo.o.
b) RegulaminsklepuinternetowegoMacmaWebShop
c) Regulaminreklamacji i zwrotów
d) Politykęprywatności

Następnie należy przesłaćdrogąelektroniczną dokumentypotwierdzające prowadzenie działalności
reklamowej (NIP, REGON,KRSlubWpis doewidencji). Po pozytywnejweryfikacji dokumentówprzez
pracownika MACMA POLSKA Sp. z o.o. zostanie odblokowany dostęp do Strefy dla Agencji oraz
przydzielonyopiekunhandlowy i rabat agencyjny.

3. MACMA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji i/lub czasowego
wyłączeniadostępudoStrefy dlaAgencjinastroniewww.macma.pl .

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu
internetowego. Zamawiający określa asortyment i ilość towarów, ewentualne znakowanieoraz
miejscedostarczeniatowaru (dokładnyadres).

2. Sprzedający potwierdza pisemnie zamówienie w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia
otrzymania zamówienia lub informuje w tym samymterminie Kupującegoo braku możliwości
realizacji zamówienia.

3. Po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przezMACMA POLSKA Sp. z o.o. wszelkie
zmianydotyczącezamówieniawymagają formy pisemnejoraz akceptacji obustron podrygorem
nieważności.Potwierdzenie zamówieniajestwiążącedla stron.

4. Zamówieniamogąbyćskładanewyłącznieprzezosobęprawnie upoważnionądoreprezentowania
Zamawiającegozpodaniemnazwyfirmy,adresu,numerutelefonuoraznazwiska osobyskładającej
zamówienie.

5. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania
finansowe w stosunku do MACMA POLSKA Sp. z o.o., Sprzedający zastrzega sobie prawo
niezrealizowania zamówieniadomomentuuregulowania zaległychzobowiązań.



2

§3. Terminyrealizacji zamówieńiwarunkidostaw

1. Realizacja zamówienia rozpoczynasię odmomentupisemnegopotwierdzenia zamówienia przez
MACMAPOLSKASp.zo.o.

2. Terminrealizacji możeuleczmianiezprzyczynniezależnych,naktóre Sprzedającyniemawpływu,
a które utrudniają pełną lub częściowąrealizację zamówienia i których nie da się uniknąćnawet
przydołożeniunależytej staranności.

3. Koszt transportu towarów na terytorium Polski o wartości mniejszej niż 500,00PLN netto (po
rabacie agencyjnym) ponosi Kupujący. Kupujący w takim przypadku odbierze towar własnym
transportem albowskażefirmę przewozowąlubzleciwybór transportu Sprzedającemu.

4. Koszt transportu towarów na terytorium Polski o wartości większej niż 500,00 PLN netto (po
rabacie agencyjnym) ponosi Sprzedający. W takim przypadku o wyborze rodzaju transportu
decydujeSprzedający.

5. Kosztwysyłki towaru wprzypadkupaczekdo31,5kgwynosi 15,00PLNnetto.
6. Koszttransportu wzorówwprzypadkupaczekdo31,5kgwynosi 9złnetto.
7. Wysyłka ceramiki i szkławiąże się zdodatkowym zabezpieczeniempaczkii zwiększonymkosztem

transportu.
a) do100szt.kubków-52złnetto
b) 100-250szt. kubków-85złnetto
c) 250-1080szt.kubków -115złnetto

8. Całkowity koszt transportu zamówienia zostanie obliczony przez Sprzedającego w momencie
wysyłkitowaru.

9. Obowiązekzawarcia umowy przewozutowarów w trybie określonymw ust. 4 i ponoszenie jego
kosztówwrazzkosztamiubezpieczenia leżypostronie Sprzedającego.

10. Kupującymożeoświadczyć, żetransport odbędziesięwedług jegoustaleń, na jegokoszti ryzyko.
W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest przygotować towar do załadunkuw swojej
siedzibie w terminie wskazanymprzezKupującego,ale po wcześniejszymustaleniu tego faktu z
opiekunemhandlowymfirmy.

11. MACMA POLSKASp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego
uszkodzeniempodczastransportu, a takżezaopóźnieniaw dostarczeniuprzesyłki,które nastąpiły
zwiny przewoźnika.

§4. Płatności

1. Podstawową formą płatności jest zapłataprzelewem przeddostawą lub gotówkąprzyodbiorze.
Inne formy i terminy płatnościwymagają indywidualnychustaleń pomiędzyMACMAPOLSKASp.z
o.o. aZamawiającym.Wszystkiedostępne formypłatności:
a) przelew bankowy – przedpłata (w przypadkunowych klientów obowiązkowoprzy realizacji

dwóchpierwszychzamówień)
b) przelewbankowyzgodniezterminami płatnościwynikającymi zzawartych umówwspółpracy
c) płatnośćzapobraniem(ukuriera przyodbiorze)
d) gotówka (płatnośćprzyodbiorzewłasnymtransportem)
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2. Jeśli Zamawiającyposiadanieuregulowanezobowiązaniafinansowe,MACMAPOLSKASp.zo.o.ma
prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje
własnościąMacma PolskaSp.zo.o. domomentuuregulowania płatnościprzezZamawiającego.

3. W przypadkugdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonegozamówienia, zobowiązany jest
pokryć wszelkie koszty poniesione przezMacma Polska Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem
realizacji danegozamówienia.

Sporypowstałe wwynikurealizacji powyższychWarunków będąrozstrzyganewdrodzepolubownych
uzgodnień.W przypadkubraku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodzesądowej przez
Sądpowszechnywłaściwy dlasiedzibyMACMAPOLSKASp.zo.o.
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RegulaminsklepuinternetowegoMacmaWebShop
Obowiązujeoddnia15.11.2017.

Poniższy regulamin określa warunki składania zamówień w sklepie internetowym należącym do
MACMA POLSKASp. zo.o. zwanymSprzedającyma kontrahentami, zwanymidalej Zamawiającymi,
którymi sąpodmiotyprowadzącedziałalnośćgospodarcząwbranżyreklamowej.

§1. Informacjeogólne:

1. Właścicielem sklepuinternetowegoMacmaWebShop jest firmaMacmaPolskaSpzo.o., zsiedzibą
w Bykowie, ul. Wrocławska 41, 55-095Mirków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000144153,zwanądalej Sprzedającym.

2. Kupującym mogą być wyłącznie agencje reklamowe i/lub firmy prowadzące działalność
reklamową,uprzedniozarejestrowanenastronie www.macma.pl.

3. Sklep prowadzi sprzedażtowarów i usługznakowaniabędących w jegoofercie MACMA POLSKA
Sp.zo.o. zapośrednictwemstrony www.macma.pl .

4. Sklepprzyjmujezamówieniaprzezcałądobęwe wszystkiedni roku.Zamówienia złożonewpiątki,
soboty,niedziele iświęta rozpatrywanebędąwkolejności ichzłożeniawpierwszymdniuroboczym
następującym podniu,wktórymzamówieniezostałozłożone.

5. MACMAPOLSKASp.zo.o. zastrzegasobieprawo do:

a) zmianycenorazilości towarów wofercie

b) wycofania poszczególnychtowarów iusługzoferty

c) wprowadzanianowych towarów iusługdooferty

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, bądź
wprowadzaniawnich zmian

§2. Składaniezamówień

1. Zamówienia przyjmowanesąbezpośrednioprzezstronę www.macma.pl.
2. Zamówienia mogą składaćklienci zarejestrowani na stronie www.macma.pl po zalogowaniuna

stronie.
3. Zamawiającyskładazamówieniewformieelektronicznejwrazzokreśleniemasortymentu towaru

i jego ilości orazewentualnego rodzajuznakowania.
4. Sprzedającypotwierdzarealizacjęzamówieniapoprzezwysłanie wiadomościnawskazanyadrese-

mail.
5. Potwierdzenie zamówieniajestwiążącedlaobustron.
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6. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na adres
kontakt@macma.pl podwarunkiem, żezamówionytowar nie został jużspakowany,oznakowany
lubwysłany.

7. W przypadkuniemożnościrealizacji zamówieniaw całości Sprzedający informuje Zamawiającego
oszczegółachiZamawiający podejmujedecyzjęozmianie lubanulowaniu zamówienia.

8. Niemamożliwościanulowania zamówienianatowar, któryzostałjużoznakowany,spakowanylub
wysłany.

9. Wszystkieceny podanesąwPLN i sącenaminetto, doktórychzostaniedoliczonypodatekVATw
wysokości23%.

10. Dokażdegozrealizowanegozamówienia zostaniewystawiona faktura VATiwysłana nawskazany
adrespocztowy lubmailowywprzypadkufaktur elektronicznych.

11. MACMAPOLSKASp. zo.o. zastrzegasobieprawo dozmianycenbezuprzedniegoinformowania o
tym Zamawiającego, z zastrzeżeniemżezmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie
realizacji.

12. Ceny towarów i usługnie zawierają kosztówdostawy.

§3.Kosztydostawy

1. W przypadkuzamówieńowartości poniżej500złnetto, kosztytransportu dosiedzibyKupującego
(dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przezniego miejsca,
pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym
transportem lub wskazania firmy przewozowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
utratę lubuszkodzenietowaru odmomentujegowydaniazmagazynu.Istnieje możliwośćzlecenia
wyboru transportu Sprzedającemu.

2. W przypadkuzamówieńowartości powyżej500złnetto, kosztytransportu ponosiSprzedający.
3. W przypadkuzleceniawysyłki firmieMacma, zostanieonazrealizowanaprzezfirmękurierską.
4. Standardowy kosztwysyłki wprzypadkupaczkido31,5kgwynosi 15,00PLN+VAT.Całkowity koszt

transportu zamówieniazostanieobliczonywmomenciewysyłki towaru (zwyłączeniempkt.2).
5. Wysyłka ceramiki wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem paczki i zwiększonym kosztem

transportu. Poniżejznajdująsięszczegółowekosztytransportu:
6. do100szt.kubków-koszt50złnetto (1/4palety)
7. 100-250szt.kubków-koszt 75złnetto (1/2palety)
8. 250-1080szt.kubków-koszt110złnetto (1 paleta)
9. Kosztdostawy przesyłekonietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przezSprzedawcę i

Kupującego.
§4.Momentpodatkowyidostawatowaru

W przypadkudostawy towarów lubwykonania usługMacmaPolska Sp. zo.o. przyjmuje jako zasadę,
żemomentemdostawytowarów wrozumieniuustawy zdnia11marca2004r.opodatkuodtowarów
iusługjestmomentwydania (dostarczenia towaru), którynastępujęwdacie:
-bezpośredniegowydania towarów narzecznabywcy zmagazynufirmyMacma Polska Sp.zo.o.
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- wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy
Sprzedającymafirmąkurierską

§5. Formypłatności

1. przelew bankowy – przedpłata w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych
zamówień
2.przelewbankowyzgodniezterminami płatnościwynikającymi zzawartych umówwspółpracy
3.płatnośćzapobraniem(u kuriera przyodbiorze)
4.gotówka (płatnośćprzyodbiorzewłasnymtransportem)

§6. Czasrealizacji zamówień

1. Zamówienia wysyłane są w dni roboczeod poniedziałkudo piątku. Czasrealizacji zamówienia w
przypadkuproduktów dostępnych wmagazynie lokalnymwynosi 24h-48h.
2. W przypadkurealizacji złożonychzamówień obejmujących usługi znakowania czas ten możesię
nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są
indywidualnie przezSprzedającegoorazZamawiającego.
3.W przypadkutowarów wymagających sprowadzeniazmagazynucentralnego, wysyłany jest onw
terminie widocznymnastronie www.macma.pl przykodzieproduktu (wysyłka tylkow dni robocze).

§7. Reklamacjaizwroty

Procedura dotyczącaczynnościreklamacyjnychzawarta jest w Regulaminie reklamacji i zwrotów na
stroniewww.macma.plwStrefie dlaAgencjiwzakładce„Dokumenty iRegulaminy”.

§8. Dodatkowerabaty

1.Zazamówieniazłożonewsklepie internetowym przysługujądodatkowerabaty:
3% rabatu przyzamówieniuniemniejszymniż1500PLN (netto)
2% rabatu przyzamówieniuniemniejszymniż1000PLN (netto)
1% rabatu przyzamówieniuniemniejszymniż500PLN (netto)

2.Dodatkowyrabat zaprzedpłatęwwysokości3% liczonyodwartości faktury przyzamówieniachnie
mniejszych niż 1000 PLN (netto) w przypadku Zamawiających, którzy nie posiadają zaległości
finansowychwobecMACMA POLSKASp.zo.o.

§9. Postanowieniadodatkowe

1. Złożeniezamówieniawsklepiewww.macma.ploznaczazaakceptowaniepostanowień Regulaminu
sklepu internetowego Macma WebShop, Regulaminu Reklamacji i Zwrotów oraz Ogólnych
warunkówwspółpracy zMACMA POLSKASp.zo.o. Wszystkie dokumentydostępnesą nastronie
www.macma.plw zakładce„Dokumenty iRegulaminy”.
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2. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgodyna warunki zawarte w Regulaminie sklepu internetowego
Macma WebShop możezłożyćsprzeciw na piśmie (na adres kontakt@macma.pl). Brak złożenia
sprzeciwuprzezZamawiającegowsposóbwskazanypowyżejoznaczaakceptację regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymregulaminemobowiązują przepisykodeksucywilnego
oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzonąprzezprodukt niebezpieczny zdnia 2marca2000roku.

Sporypowstałe wwynikurealizacji powyższychWarunków będąrozstrzyganewdrodzepolubownych
uzgodnień.W przypadkubraku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodzesądowej przez
Sądpowszechnywłaściwy dlasiedzibyMACMAPOLSKASp.zo.o.
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Regulaminreklamacji i zwrotówwMACMAPOLSKASp. zo.o.

Obowiązujeoddnia15.11.2017.

Poniższyregulamin określa warunki składania reklamacji i zwrotów dotyczącychtowarów orazusług
zakupionychw MACMA POLSKA Sp. zo.o. zwanymSprzedającym a kontrahentami, zwanymi dalej
Zamawiającymi, którymisąpodmiotyprowadzącedziałalnośćgospodarcząwbranżyreklamowej.

1. Reklamacje jakościowe i ilościowe, zwroty towaru oraz reklamacje dotyczące usługznakowania
wykonanychprzezDrukarnięMacma przyjmujemywciągu14dnioddatydostarczenia towaru.

2. Zamawiający jest zobowiązanydo sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu pod
wskazanyw zamówieniu adres, przedpoddaniemgoewentualnej dalszejobróbce lub zmianom.
W przypadkustwierdzenianieprawidłowości Zamawiającymaobowiązekpisemniepoinformować
ozaistniałej sytuacji MACMAPOLSKASp.zo.o.wmożliwienajszybszymterminie.

3. Ewentualne nieprawidłowości wczęścidostarczonegotowaru nieupoważniająZamawiającegodo
reklamowania całej dostawy.

4. MACMAPOLSKASp.zo.o.przyjmujezwroty i reklamacje towarów:
a) nieoznakowanych inie poddanychżadnejobróbceczyzmianom
b) oznakowanychprzezDrukarnięMacma,w tymrównież towarów powierzonych
c) zwroty towarów z tzw. wadami ukrytymi, które nie były możliwe do identyfikacji przed

realizacją zamówienia
5. TowaryoznakowaneprzezZamawiającegonie podlegają reklamacji wzakresiewadwidocznych.
6. Postawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony towar, odesłany do siedziby

MACMAPOLSKASp.zo.o.Byków, ul.Wrocławska 41,55-095Mirków.
7. Dokażdejreklamacji lubzwrotuobligatoryjniemusibyć wypełniony formularzreklamacji/zwrotu,

wysłany na adres mailowy opiekuna handlowego firmy. Formularz dostępny jest na stronie
www.macma.plw Strefie dlaAgencjiwzakładceDokumentyiRegulaminy.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzonaw ciągu2 dni roboczychod daty zwrotu towaru, zwyjątkiem
następującychsytuacji:
a) Reklamacjatowaruomałejwartości (wartość towaru poniżej10PLNnettowceniesprzedaży)

nie wymaga fizycznegozwrotu towaru. Klient otrzyma reklamowany towar, po przesłaniu
informacji oreklamacji wrazzprotokołemi zdjęciemuszkodzonegotowaru.

b) Reklamowany towar owartości powyżej10PLN netto ( w cenie sprzedaży),możenaprośbę
klienta, zostać natychmiast dosłany łącznie z dodatkową fakturą VAT, natomiast korekta
faktury pierwotnej zostanie wystawiona dopiero po fizycznym zwrocie towaru
i rozpatrzeniureklamacji.

9. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego
użytkowania, użytkowania niezgodniezprzeznaczeniemlubwzwiązkuzopóźnieniemw odbiorze
towaru przezZamawiającego.

10. Po odsprzedaniu lubodstąpieniu towaru kolejnemuodbiorcy, odpowiedzialnośćza jakiekolwiek
wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego, który zobowiązany jest do
sprawdzenia towaru przedprzekazaniemgoosobie trzeciej.

11. MACMA POLSKA Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w
stosunkudoZamawiającego.Reklamacje wnoszoneprzezosobytrzecienie będąrozpatrywane.
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12. MACMAPOLSKASp. zo.o.możenaprawić, przyjąć jako zwrot lubwymienić reklamowany towar,
chyba że strony wspólnie ustalą odpowiednie obniżenie ceny -w terminie 7do 30dni od dnia
stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego
określaMACMA POLSKASp.zo.o.

13. Zgłoszeniereklamacji nie zwalnia Zamawiającego zobowiązkuzapłaty na rzeczMACMA POLSKA
Sp. zo.o. zazłożonezamówienie.

14. Zlecenie usługiznakowaniana towarze powierzonymprzyjmowane jest przezDrukarnię Macma
wyłączniewformiepisemnej.

15. Potwierdzenie przyjęciazlecenianaznakowanietowarupowierzonegoi rozpoczęciejegorealizacji
następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia,
wizualizacji znakowaniadoakceptacjiorazwstępnegoterminu realizacji.

16.Wzór doakceptacji wysyłany jest bezzwrotnie iodpłatnie na kosztZamawiającego.
17. Kosztprzesyłkitowarów powierzonychpokrywaZamawiający.
18. W przypadku artykułów powierzonych MACMA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość

wykorzystania 1% towaru, lecz nie mniej niż 3 szt. na rzecz wykonania prób i pokrycie
ewentualnych strat związanychzprocesemznakowania.

19. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszczamożliwośćwystąpienia
różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym
kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia. Tolerancja wymiarów elementu
znakowanegowynosi +/-5%.

20. Przy wznowieniu zleceniaZamawiający zobowiązanyjest pisemnieokreślić niezbędneparametry
znakowania:wielkość,kolor, umiejscowienie, bądźprzesłaćwzórzpoprzedniej realizacji.

21. MACMA POLSKASp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez
Zamawiającego. MACMA POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z
ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną
odpowiedzialnośćzaewentualne naruszeniaprawosóbtrzecichponosiZamawiający.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru,
Zamawiający zobowiązanyjest pokryćwszelkiekosztyponiesione przezMACMAPOLSKA
Sp.zo.o. wzwiązkuzrozpoczęciemrealizacji zlecenia.

23. Zwroty towarów, wynikające z winy Sprzedającego, dokonywane są za pośrednictwem firmy
kurierskiej wskazanejprzezfirmęMACMA POLSKASp.zo.o. Zwrot towaru bezpodaniaprzyczyny
jest zawszenakosztklienta.

24. Zwroty kierowane są na adres magazynu MACMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bykowie
ul. Wrocławska 41,55-095Mirków. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczonyi
oznaczonycelem ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadkuuchybień w
prawidłowym zabezpieczeniu wysyłanego towaru, koszty powstałych uszkodzeń obciążają
Zamawiającego.MACMAPOLSKASp.zo.o.nieprzyjmujezwrotuzdekompletowanegotowaru, nie
podlegaonrównieżrozliczeniu.

25.MACMA POLSKASp. z o.o. przyjmuje zwroty wzorów o wartości powyżej 30 zł netto (w cenie
sprzedaży).Wszystkiepozostałewzorypozostająwłasnościąklienta inie podlegajązwrotom.

26. Każdyodbierający paczkęproszonyjest o sprawdzenie, czyprzesyłkajest kompletna i nie posiada
uszkodzeńpowstałych podczas transportu. W przypadkuuszkodzeńw transporcie ważne jest
spisanie przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Uszkodzeniastwierdzone po
odjeździekurieranie będąrozpatrywane.

27. W sprawachnieuregulowanychw/wustaleniami majązastosowanieprzepisyKodeksuCywilnego.
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28. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze
polubownychuzgodnień.W przypadkubrakuporozumieniaspórzostanierozstrzygniętynadrodze
sądowej przezSądpowszechnywłaściwy dlasiedzibyMACMAPOLSKASp.zo.o.

29. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w MACMA POLSKA Sp. z o.o.
Zamawiającyakceptuje powyższewarunkiReklamacji i Zwrotów.


