Regulamin Danielo Sportswear
I. ETAPY I CZAS REALIZACJI
Etap przygotowawczy: prace nad projektem graficznym, doprecyzowanie zamówienia (ilości, modele, wycena itp.).
Etap produkcyjny: 20-35 dni roboczych oraz do 45 dni roboczych (ale tylko dla zamówień Mikro – patrz pkt. III regulaminu)

II. KOSZTY PROJEKTU GRAFICZNEGO
400,00 PLN - przygotowanie wzoru podglądowego oraz jego dalsze przygotowanie do produkcji.
[Opłacane przed rozpoczęciem etapu przygotowawczego.]

200,00 PLN - wznowienie produkcji wg tego samego wzoru.
[Koszty uwzględnione są na fakturze końcowej.]

Graficy firmy Danielo mogą przygotować maks. 3 wstępne wzory. Jeżeli żaden z nich nie zostanie zaakceptowany, klient będzie
zobowiązany dostarczyć nam precyzyjnie opisaną koncepcję stroju lub wzór poglądowy stworzony we własnym zakresie.
Prawa autorskie i pliki źródłowe:
1. Jeżeli zamówienie ostatecznie nie zostanie złożone w firmie Danielo, ale został wykonany u nas projekt graficzny, przedpłata 400 PLN
netto nie podlega zwrotowi.
2. Klient ma prawo do wzoru i jego dalszego wykorzystywani wg własnych potrzeb. Wzór wysyłany jest do klienta w formacie .jpg.
3. Nie udostępniamy klientom plików operacyjnych, czyli projektów w wersjach .cdr, .pdf, .ai itd.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za kolory fluo oraz skalowanie logotypów do rozmiaru.

III. MINIMALNE ILOŚCI ZAMÓWIENIA
Odzież kolarska: klient może zamówić dowolną ilość asortymentu odzieżowego.
Należy pamiętać o tym, że istnieją 4 progi ilościowe [1-4, 5-29, 30-49, 50 i więcej sztuk], które determinują cenę produktu.
Szczegółowy opis znajduje się w cenniku produktów.
Dla łatwiejszej kategoryzacji, stworzyliśmy dla naszych klientów cztery typy zamówień:
1. Zamówienie Mikro: wszystkie produkty zamówione zostały w ilości 1-4 szt.
2. Zamówienie Standard: wszystkie produkty zamówione zostały w ilości 5-29 szt.
3. Zamówienie Plus: wszystkie produkty zamówione zostały w ilości 30-49 szt.
4. Zamówienie Makro: wszystkie produkty zamówione zostały w ilości 50 szt. i więcej
Zamówienia mogą być łączone, np.:
Koszulka Premium 10 szt. [cena standard]
Spodenki Premium Plus 30 szt. [cena promocyjna wg cennika]
Kurtka zima Premium 2 szt. [cena standard zwiększona o 50%]

Skarpety kolarskie: 50 par (jako dodatek do zamówienia odzieży kolarskiej) lub 100 par (jeśli zamawiane są oddzielnie)
Czapeczki kolarskie lato: 50 szt.
Rękawiczki kolarskie: 20 szt. (z jednego modelu)
Drobne akcesoria kolarskie: 10 szt./par
Dresy/outdoor: 20 szt. (z jednego modelu)
Fitness/biegowe: 20 szt. (z jednego modelu)
Torby: 10 szt. (z jednego modelu) – wyjątek plecak meta: 2 szt.

IV. DOPŁATY DO ZAMÓWIENIA

Poniższe prośby klienta rozpatrywane są indywidualnie przez firmę Danielo.
Korekta kroju (np. skrócenie nogawki, wydłużenie rękawków itp.)
Jeśli nastąpi zgodna na korektę, cena jednostkowa netto korygowanego produktu zwiększona zostanie o 25%.
Logo Danielo - oznaczamy odzież logotypem Danielo (uwzględnionym we wstępnych projektach). Jeśli klient będzie chciał usunąć
logo Danielo ze swojego stroju, cena jednostkowa netto takiego produktu zwiększona zostanie o 25%.
V. WYPOŻYCZENIE UBRAŃ DO PRZYMIARKI
- klient rozpoczął z nami oficjalnie współpracę (opłacił koszty produkcyjne – patrz pkt II);
- klient nie zdecydował się jeszcze na współpracę, wpłaca wtedy kaucję za wypożyczenie ubrań .
Termin zwrotu ubrań: najpóźniej do 14 dni od momenty otrzymania przesyłki. UWAGA! Klient zwraca ubrania na własny koszt.
VI. PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA
Płatność przed wysyłką - towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu całej kwoty widniejącej na fakturze Pro Forma.
Asortyment wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy.

