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1.
Firma Decordruk Sp. z o.o. deklaruje, że produkty i usługi zostały wykonane z najwyższą starannością. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację 
do firmy Decordruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

braków ilościowych, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostawy. 
Skutkiem niezachowania tych terminów jest utrata prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informacje o dacie ich stwierdzenia, a także 
dokumentację zdjęciową je potwierdzające. Firma Decordruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnej 

reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. Reklamowany towar powinien być 
czysty, suchy oraz zapakowany i  zabezpieczony do transportu. Firma Decordruk Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia 
wady lub braku w terminie 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby firmy lub innego wskazanego 

przez niego miejsca. Firma Decordruk Sp. z o. o. poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia 
naprawionego towaru. Okres gwarancji zostanie wydłużony o termin odpowiadający okresowi naprawy.

2.  
Odpowiedzialność firmy Decordruk Sp. z o.o. z tytułu gwarancji jest wyłączona w przypadku ingerencji 

Zamawiającego w substrat produktu poprzez jego przeróbkę lub naprawę z pominięciem firmy Decordruk Sp. z o.o. 

3. 
Firma Decordruk Sp. z o.o. zastrzega sobie tolerancję w różnicy wymiaru do 1% po wykurczu.

4.
Różnica między zaakceptowaną próbką a wydrukami produkcyjnymi może wynosić dE=3,5.

5.
Nie odpowiadamy za wady tkaniny powierzonej, zabrudzenia powstałe w wyniku jej produkcji, za błędy tkackie,

za skosy spowodowane nieprawidłowym jej nawinięciem.

Firma Decordruk Sp. z o.o. na produkty udziela gwarancji wg tabeli 1 (termin liczony od daty zakupu, podanej na 
oryginale dowodu zakupu), z zastrzeżeniem odporności UV określonej w tabeli nr 2. 

6.  
Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń, 

wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV, uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego 
zużycia oraz uszkodzeń wynikłych na skutek zdarzeń losowych, pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.

7.  
Odpowiedzialność firmy Decordruk Sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 k.c. 

w przypadku umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcami oraz z innymi podmiotami nie będącymi 
konsumentami.

8.  
W sprawach nieuregulowanych w Warunkach gwarancji mają odpowiednie zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zmianami) oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014r. 

o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
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Tabela 1. Okresy gwarancji na poszczególne produkty i usługi

Produkt

Namiot DIGITENT Lite Plus

Parasole

Ścianki tekstylne
Lady tekstylne

Płotki reklamowe

Rollupy

Akcesoria do namiotów

Pufy, kostki

Flagi

Żagle

Leżaki
Krzesła reżyserskie

Parawany

Okres gwarancji

- na dach i ściany: 12 miesięcy

- na konstrukcję parasola: 12 miesięcy
- na dach: 12 miesięcy
- na pozostałe elementy: 12 miesięcy

-na metalowe elementy konstrukcji: 60 miesięcy
- na poszycie: 24 miesiące
- na pozostałe elementy: 12 miesięcy

- na konstrukcję: 12 miesięcy
- na poszycie: 12 miesięcy
- na pozostałe elementy: 12 miesięcy

- na kasetę aluminiową: 12 miesięcy
- na banner: 12 miesięcy
- na torbę transportową: 12 miesięcy

- 12 miesięcy

- na poszycie oraz szwy, rzepy, zamki: 12 miesięcy
- na regranulat: 4 miesiące
- na granulat: 6 miesięcy
- na wkład styropianowy: 6 miesięcy
- na wkład piankowy: 6 miesięcy

- na poszycie: 6 miesięcy
- na maszty: 12 miesięcy

- na poszycie: 12 miesięcy
- na pozostałe elementy: 12 miesięcy

- na konstrukcję: 12 miesięcy
- na poszycie: 12 miesięcy

-na poszycie: 12 miesięcy
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Tabela 1. cd.

Tabela 2. Odporność na działanie promieniowania UV w skali wełnianej

Produkt

Tkaniny powierzone

Tkaniny poliestrowe
200-300 g/m2,
impregnowane,
wodoodporne

Tkanina poliestrowa
powlekana PVC, 
ekoskóra, PVC

Tkanina flagowa 
80-110 g/m2

Nadruk sublimacyjny

Nadruk solwentowy

Nadruk solwentowy 
z laminacją

Sitodruk

Dzianina stretch 
trudnopalna 

Przeznaczenie Stopień odporności

- na potrzeby Zamawiającego

- namioty, pufy, parasole, leżaki,
krzesła reżyserskie, żagle

- pufy, płotki reklamowe

- flagi, żagle

- tkaniny i dzianiny poliestrowe

- rollupy

- materiały powlekane: ekoskóra,
poliester powlekany PVC, PVC

- tkaniny i dzianiny poliestrowe
- poliester powlekany PVC

- ścianki tekstylne, lady tekstylne

4*

4-5

7-8

4-5

5-6

4-5

6-7

6-7
odporność na uszkodzenia w temp.

od -10 do 40 stopni C

4-5

Produkt

Nadruk na tkaninie 
powierzonej

Tkanina z nadrukiem

Okres gwarancji

- na nadruk sublimacyjny: 12 miesięcy
- na sitodruk: 12 miesięcy (odporność na uszkodzenia 
w temp. od -10 do 40 stopni C)
- na nadruk solwentowy z laminacją: 12 miesięcy

- na nadruk sublimacyjny: 12 miesięcy
- na sitodruk: 12 miesięcy (odporność na uszkodzenia 
w temp. od -10 do 40 stopni C)
- na nadruk solwentowy: 6 miesięcy
- na nadruk solwentowy z laminacją: 12 miesięcy
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Firma Decordruk Sp. z o.o., powołując się na informacje od dostawców tkanin, tuszy oraz farb wyjaśnia, iż 
przedstawiona wyżej odporność w skali wełnianej oznacza odporność na działanie promieniowania UV przy 
eksploatacji trwającej nieprzerwanie:
Stopień 3 - latem: 4-8 dni, zimą: 2-4 tygodnie
Stopień 4 - latem 2-3 tygodnie, zimą: 2-3 miesiące
Stopień 5 - latem 3-5 tygodni, zimą: 4-5 miesięcy
Stopień 6 - latem 6-8 tygodni, zimą: 5-6 miesięcy
Stopień 7 - latem 3-4 miesiące, zimą: 7-9 miesięcy
Stopień 8 - ponad 1,5 roku

* Zamawiający w przypadku reklamacji może dostarczyć dokument od dostawcy potwierdzający, że tkanina powierzona
posiada wyższy stopień odporności w skali wełnianej. 

Firma Decordruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych informacjach.

1.
Na tkaninie powierzonej wykonujemy test sublimacyjny. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia próbki 

tkaniny ok. 0,5 mb
2.

Na tkaninie powierzonej wykonujemy również test na wykurcz (wpływ temperatury na tkaninę). 
Do przesyłanej tkaniny należy doliczyć jednorazowo ok. 5 mb

3.
Klient może zrezygnować z testu na wykurcz na własną odpowiedzialność. Wykurcz standardowo wynosi

2-3% i może się zmieniać wraz z każdą dostawą tkaniny.
4.

Przyjmujemy tkaninę zwiniętą mechanicznie na wałek o średnicy 2,5-8 cm.
5.

Tkaniny powierzone powinny posiadać informację o ilości mb na nawiniętych na belce.
6.

Jeżeli klient nie posiada informacji o ilości mb na belce, bierzemy pod uwagę ilość mb z licznika na kalandrze.
Klient akceptuje w takim wypadku tolerancję błędu +/- 3 mb do każdej belki.

7.
zastrzegamy sobie prawo do rozcięcia tkaniny oraz wydruku jeżeli będzie tego wymagał proces produkcji lub

wystąpi ryzyko uszkodzenia części wydruku.
8.

Jako standard przy doborze kolorów Pantone używamy Pantone Color Bridge. W przypadku kolorów CMYK - DCS Book.
9.

Przeznaczamy ok. 3 mb tkaniny na rozbieg do każdej belki. Tkanina na rozbieg jest wykorzystywana również przy
każdych pojedynczych zamówieniach z belki, jeżeli są one realizowane w różnych odstępach czasowych.

10.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, o czym zobowiązujemy się poinformować

Zamawiającego przed wykonaniem zlecenia.
11.

Nie ponosimy odpowiedzialności za skazy na dostarczonych tkaninach powierzonych (przecięcia, powyciągane nitki, 
przeszycia, dziury, plamy itp.).
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