
Regulamin
Serwisu Internetowego Nadart

I Wstêp
1.1. Niniejszy Regulamin okreœla:
a) warunki korzystania z Serwisu Internetowego Nadart, zwanego dalej Serwis Internetowy Nadart 
lub Nadart
b) zasady przyjmowania zamówieñ,
c) zasady dotycz¹ce zarz¹dzania danymi Klienta,
d) warunki sk³adania reklamacji i warunki odst¹pienia od Umowy,
e) warunki przyjmowania plików graficznych

1.2. Serwis Internetowy Nadart dostêpny jest pod adresem: https://www.nadart.pl

1.3. W³aœcicielem oraz administratorem Serwisu Internetowego Nadart jest firma Nadart Sp. z o.o 
z siedzib¹ w ¯yrardowie, 96-300 ¯yrardów ul. Limanowskiego 51C, wpisana do Krajowego 
Rejestru S¹dowego, prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydzia³ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000552484,wystêpuj¹ca pod 
numerem identyfikacji podatkowej NIP 838-184-82-33 oraz pod numerem REGON 361237343, 
tel. +48 881 501 601, e-mail: kontakt@nadart.pl.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i us³ugach podane na stronie https://www.nadart.pl, w 
szczególnoœci ich opisy, parametry, u¿ytkowe oraz ceny stanowi¹ zaproszenie do zawarcia 
umowy, i nie stanowi¹ oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II Ogólne warunki

2.1. Warunkiem z³o¿enia zamówienia na produkty i us³ugi Nadartl jest zaakceptowanie niniejszego 
regulaminu oraz rejestracja na stronie https://www.nadart.pl. Rejestracja polega na prawid³owym 
wype³nienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i u¿ywanego adresu e-mail 
wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyra¿eniem zgody na 
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane 
osobowe podlegaj¹ ochronie i bêd¹ przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa 
okreœlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 
101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Nadart Sp z o.o. Klient ma prawo do 
swobodnego dostêpu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a tak¿e do ¿¹dania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz usuniêcia z bazy danych.
2.3. Klientami Serwisu Internetowego Nadart (dalej „Klient” lub „Klient Nadart”) mog¹ byæ osoby 
fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej, o których mowa w odrêbnych przepisach, 
wyposa¿onych w zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Czynnoœci w imieniu osób fizycznych 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, o których mowa w odrêbnych przepisach mog¹ 
dokonywaæ jedynie upowa¿nione do tego osoby. Dokonywanie za poœrednictwem Serwisu 
Internetowego Nadart czynnoœci prawnych przez osobê nie maj¹c¹ prawa do ich dokonywania 
bêdzie obci¹¿a³o wy³¹cznie tê osobê.
2.4. Serwis Internetowy Nadart mo¿e w ka¿dym momencie ze skutkiem natychmiastowym 
pozbawiæ lub ograniczyæ Klienta praw do korzystania z Serwisu Internetowego Nadart w 
przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, niniejszego 
Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, a w szczególnoœci, gdy Klient:
a) dopuœci³ siê za poœrednictwem Serwisu Internetowego Nadart naruszenia dóbr osób trzecich,
b) poda³ w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane,
c) nie mia³ prawa do dokonywania czynnoœci prawnych w imieniu osoby fizycznej prowadz¹cej 



dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoœci 
prawnej, o których mowa w odrêbnych przepisach,
d) swoim zachowaniem godzi w dobre imiê Serwisu Internetowego Nadart.
2.5. Zabrania siê powtórnej rejestracji Klienta, który zosta³ pozbawiony prawa do korzystania z 
Serwisu Internetowego Nadart bez uprzedniej zgody Nadart SP. z o.o..
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przekazu komunikatów i danych w zwi¹zku ze 
œwiadczonymi w ramach Serwisu Internetowego Nadart us³ugami, podejmuje on œrodki adekwatne 
do stopnia zagro¿enia bezpieczeñstwa œwiadczonych us³ug, przeciwdzia³aj¹ce uzyskaniu dostêpu 
do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.7. Klientowi Nadart zabrania siê:
a) korzystania z Serwisu Internetowego Nadart w sposób niezgodny z prawem powszechnie 
obowi¹zuj¹cym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywaæ Serwisowi Internetowemu Nadart treœci niezgodnych z prawem, np. treœci 
naruszaj¹ce prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propaguj¹cych treœci zabronione,
c) pos³ugiwaæ siê grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsy³aæ lub umieszczaæ w ramach Serwisu Internetowego Nadart niezamówionej informacji 
handlowej, tzw. spamu,
e) korzystaæ z Serwisu Internetowego Nadart w sposób mog¹cy zak³óciæ jego funkcjonowanie, 
utrudniaj¹cy do niego dostêp innym u¿ytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub 
samego Serwisu Internetowego Nadart,
f) korzystaæ z treœci zamieszczonych na Serwisie Internetowym Nadart w sposób wykraczaj¹cy 
poza w³asny u¿ytek.

III Zamówienia

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Serwisem Internetowym Nadart s¹ towary lub us³ugi, których 
w³aœciwoœci zosta³y okreœlone przez Klienta podczas sk³adania danego zamówienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Serwisem Internetowym Nadart nale¿y za³o¿yæ konto na stronie 
internetowej www.nadart.pl, dokonaæ wyboru towaru lub us³ugi, stosownych parametrów, 
podejmuj¹c kolejne czynnoœci w oparciu o wyœwietlane komunikaty oraz z³o¿yæ Zamówienie.
3.3. Po klikniêciu przycisku „dodaj do koszyka” wybrany przez Klienta produkt lub us³uga zostaje 
dodana do koszyka zakupów o czym Klient jest informowany za pomoc¹ komunikatu “Nazwa 
Produktu lub Us³ugi” zosta³ dodany do koszyka.
3.4.Po klikniêciu na koszyk, Klient ma mo¿liwoœæ sprawdzenia co do tej pory doda³ do koszyka 
oraz mo¿e przejœæ do zamówienia.
3.5. Po klikniêciu na przycisk „zobacz koszyk”, Klient zostaje przekserowany na stronê koszyka 
gdzie mo¿e edytowaæ i aktualizowaæ koszyk. Z tego poziomu Klient mo¿e równie¿ przejœæ do 
zamówienia klikaj¹c na przycisk „przejdŸ do kasy„.
3.6. Po klikniêciu przycisku „przejdŸ do kasy„ Klient zostaje przekierowany na stronê zamówienia 
gdzie ma wyszczególnione elementy zamówienia w tym:
a) Produkty i Us³ugi bêd¹ce przedmiotem zamówienia
b) Wartoœæ netto ka¿dej z pozycji zamówienia
c) Wartoœæ netto ca³ego zamówienia
d) Koszt dostawy ( jeœli wystêpuj¹ )
e) Wartoœæ podatku VAT
f) Wartoœæ brutto zamówienia
3.7. Na tym etapie Klient ma mo¿liwoœæ wyboru odpowiadaj¹cej mu formy p³atnoœci za 
zamówienie ( p³atnoœæ natychmiastowa online lub tradycyjny przelew bankowy ), wymagane jest 
poprawne uzupe³nienie formularza zamówienia i dostawy oraz akceptacja regulaminu.
3.8. Klikniêcie przycisku „Zamawiam z obowi¹zkiem zap³aty” powoduje przekierowanie na stronê 
podsumowania zamówienia oraz wygenerowanie automatycznej wiadomoœci e-mail, która 
zostanie wys³ana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomoœæ ta zawiera podsumowanie 
z³o¿onego Zamówienia, a w szczególnoœci:
• Numer zamówienia
• Datê zamówienia
• E-mail podany w trakcie sk³adania zamówienia
• Sumê zamówienia



• Wybran¹ metodê p³atnoœci
oraz
• Dane do przelewy w przypadku wybrania Przelewu Tradycyjnego jako formy p³atnoœci
• Szczegó³y zamówienia
• Adres rozliczeniowy
• Adres dostawy
3.9. Zamówienie zostanie przyjête do realizacji po zaksiêgowaniu p³atnoœci Klienta na koncie 
Nadart Sp. z o.o.
Dotyczy to zarówno zamówieñ op³acanych przelewem tradycyjnym jak i zamówieñ op³acanych 
przy wykorzystaniu p³atnoœci natychmiastowych online „CashBill ”.
3.10. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta 
wymaganych do realizacji zamówienia grafik.
3.11. Przesy³anie i akceptacja grafik do zamówienia odbywa siê droga mailow¹ na adres podany 
w zamówieniu.
3.12. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemo¿liwia póŸniejsze odst¹pienie od umowy (nie 
dotyczy osób fizycznych dokonuj¹cych zakupu niezwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ 
gospodarcz¹, zwanych dalej „Konsumentami”).
3.13. Od zawartej umowy nie mo¿na odst¹piæ, a towarów nie mo¿na zwróciæ jeœli Nadart 
prawid³owo wykona³ Zlecenie (nie dotyczy Konsumentów).
3.14. Zamówienia mo¿na sk³adaæ ca³¹ dobê, w ka¿dym dniu tygodnia.

IV Przesy³ka, ceny i sposoby p³atnoœci

4.1. Przesy³ka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa siê na 
adres wskazany przez Klienta w trakcie sk³adania danego Zamówienia.
4.2. Terminy realizacji dostaw okreœlone s¹ w zale¿noœci od towaru lub us³ugi i Klient informowany 
jest o tym droga mailow¹. S¹ to terminy przybli¿one, a ich d³ugoœæ mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od okolicznoœci niezale¿nych od Serwisu Internetowego Nadart, w szczególnoœci 
wynikaj¹cych z braku dostawy energii elektrycznej czy problemów technicznych spowodowanych 
awariami maszyn. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialnoœci odszkodowawczej 
w³aœciciela Serwisu Internetowego Nadart wzglêdem Klienta.
4.3. Dostawa zamówionych towarów lub us³ug odbywa siê poprzez firmy kurierskie, bêd¹ce stron¹ 
trzeci¹. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesy³ki na trzeci dzieñ roboczy od momentu jej 
nadania przez Serwis Internetowy Nadart, jednak w wiêkszoœci przypadków przesy³ki dostarczane 
s¹ na drugi dzieñ roboczy od momentu nadania. Terminy realizacji zamówieñ w Serwisie 
Internetowym Nadart ukazuj¹ termin dostarczenia towaru przy za³o¿eniu, ¿e firma kurierska 
dostarczy przesy³kê na drugi dzieñ roboczy.
4.4 Nie dostarczenie przesy³ki przez firmê kuriersk¹ na drugi dzieñ roboczy od dnia nadania 
przesy³ki, nie upowa¿nia Klienta do ¿¹dania odszkodowania lub sk³adania reklamacji. W 
przypadku wybrania dodatkowych p³atnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa 
do godziny 12.00, dostawa na sobotê miêdzy godzin¹ 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawo 
ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjêciu dyspozycji. W 
przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wy³¹cznie prawo do zwrotu kosztów 
dodatkowej opcji, bez mo¿liwoœci ¿¹dania odszkodowania lub sk³adania reklamacji (nie dotyczy 
Konsumentów).
4.5. Ceny Produktów i Us³ug podane s¹ w z³otych polskich i zawieraj¹:
koszt obs³ugi Zamówienia,
koszt Produktu lub us³ugi,
koszt pakowania,
4.6 Ceny Produktów i Us³ug podane s¹ w z³otych polskich i nie zawieraj¹ podatku VAT 23%:
4.7. P³atnoœci za Zamówienia mo¿na dokonaæ:
a) za pomoc¹ zintegrowanych systemów p³atniczych CashBill:,
b) przelewem tradycyjnym,.
4.7. Niezbêdne do zrealizowania p³atnoœci dane osobowe Klientów dokonuj¹cych p³atnoœci 
poprzez system CashBill s¹ przekazywane spó³ce Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40- 
082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, 



NIP: 6292410801, dla której wysokoœæ kapita³u zak³adowego jest równa wysokoœci kapita³u 
wp³aconego i wynosi 5.000.000,00 z³ (s³ownie: piêæ milionów z³otych, zero groszy). Cashbill 
decyzj¹ Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 maja 2013 r. otrzyma³a zezwolenie na 
œwiadczenie us³ug p³atniczych w charakterze krajowej instytucji p³atniczej i zosta³a wpisana do 
rejestru krajowych instytucji p³atniczych i innych dostawców, prowadzonego przez Komisjê 
Nadzoru Finansowego pod numerem IP10/2013.
4.8. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysy³ki towaru lub us³ug do Klienta.
4.9. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesy³ania 
faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalaj¹, ¿e bêd¹ dokumentowaæ 
zawierane pomiêdzy sob¹ transakcje wy³¹cznie w formie elektronicznej. Klient wyra¿a zgodê na 
przesy³anie przez Serwis Internetowy Nadart faktur VAT oraz faktur koryguj¹cych na adres e-mail 
podany przez Klienta przy rejestracji. Serwis Internetowz Nadart oraz klient zobowi¹zani s¹ do 
przechowywania przes³anych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporz¹dzenia Ministra 
Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesy³ania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1528). Klient ma równie¿ mo¿liwoœæ pobrania e-faktury, loguj¹c siê na stronie 
https://www.nadart.pl, wybieraj¹c podstronê „moje konto”, a nastêpnie „faktury”.
4.10. W przypadku wybrania opcji “Odbiór osobisty” Klient zobowi¹zuje siê odebraæ zamawiany 
towar w terminie 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia mo¿liwoœci odebrania zamówienia 
(potwierdzenie wysy³ane jest w formie wiadomoœci e-mail i/lub telefonicznej). Zamówienia 
nieodebrane w tym terminie bêd¹ wysy³ane na koszt klienta, na adres wskazany w fakturze VAT. 
Aby dokonaæ odbioru osobistego klient musi znaæ numer zamówienia lub posiadaæ przy sobie 
fakturê VAT, a jeœli to zlecenie do odbioru przez kuriera, równie¿ bêdzie wymagany numer 
zamówienia. Towar nie zostanie wydany w przypadku braku powy¿szych informacji.
4.11. Za przechowywanie towaru klienta, który nie zosta³ odebrany w terminie wskazanym w 
punkcie 4.10. Regulaminu lub wróci³ bez wczeœniejszej zgody pracownika Serwisu Internetowego 
Nadart i pod adres Serwisu Internetowego Nadart, klient bêdzie obci¹¿ony kwot¹ 50 z³ netto/dzieñ 
pod warunkiem, ¿e klient wczeœniej dokonywa³ zamówienia w Serwisie Internetowym Nadart. Jeœli 
towar jest wys³any przez klienta, którego danych nie ma w systemie kwota jest naliczana 
maksymalnie do 3 dni roboczych, nastêpnie towar odsy³any na koszt klienta pod adres, z którego 
dotar³ do firmy z doliczeniem kosztu tej wysy³ki. Wówczas towar wysy³any jest za pobraniem.

V Warunki reklamacji

5.1. Serwis Internetowy Nadart obowi¹zany jest dostarczyæ towar nie obarczony wadami.
5.2. Klient mo¿e z³o¿yæ reklamacje w sprawach dotycz¹cych zamówionych towarów.
5.3. W przypadku Klientów bêd¹cych konsumentami, prawo zg³oszenia reklamacji przys³uguje im 
gdy dostarczony towar ma wadê fizyczn¹ lub prawn¹ (rêkojmia). Wada fizyczna polega na 
niezgodnoœci rzeczy sprzedane (towaru) z umow¹.
5.4. Reklamacjê mo¿na wnieœæ:
– w przypadku Klientów bêd¹cych Konsumentami – w terminach i na zasadach okreœlonych w 
treœci przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, stanowi¹cych za³¹cznik do niniejszego 
Regulaminu;
– w przypadku Klientów nie bêd¹cych Konsumentami – w terminie 2 dni licz¹c od dnia odbioru 
towaru w zakresie reklamacji iloœciowej oraz w terminie w terminie 14 dni licz¹c od dnia odbioru 
towaru – w zakresie reklamacji jakoœciowej.
5.5. Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: reklamacje@nadart.pl lub w formie 
pisemnej nale¿y kierowaæ na adres: Nadart Sp. z o.o., Limanowskiego 51C, 96-300 ¯yrardów.
5.6. Zg³oszenie reklamacyjne powinno zawieraæ dok³adny opis stwierdzonej niezgodnoœci oraz 
zakres ¿¹dania reklamacyjnego.
5.7. Serwis Internetowy Nadart zobowi¹zuje siê do rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 4 dni 
roboczych od momentu jej zg³oszenia liczonych od dnia nastêpnego po dniu zg³oszenia. W 
terminie tym Serwis Internetowy Nadart udzieli odpowiedzi bêd¹cej podstaw¹ do dalszego 
postêpowania reklamacyjnego.
5.8. Serwis Internetowy Nadart ocenia zasadnoœæ Reklamacji na podstawie próbek 
zarchiwizowanych przez Dzia³ Kontroli Jakoœci. Gdy jest to niewystarczaj¹ce, mo¿liwa jest 
sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odes³anie czêœci b¹dŸ ca³oœci nak³adu 
zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przes³ania 



 zwrotu zostanie zwrócony Klientowi.
5.9. W przypadku uznania reklamacji za zasadn¹ Klientowi przys³uguje:
a) w odniesieniu do Klientów bêd¹cych Konsumentami prawo do:
– ¿¹dania usuniêcia wady;
– wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
– z³o¿enia oœwiadczenia o obni¿eniu ceny albo odst¹pieniu od umowy, chyba, ¿e Serwis 
Internetowy Nadart niezw³ocznie i bez nadmiernych niedogodnoœci dla Klienta wymieni towar 
wadliwy na wolny od wad albo wadê usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je¿eli rzecz 
by³a ju¿ wymieniona przez Serwis Internetowy Nadart albo Serwis Internetowy Nadart nie uczyni³a 
zadoœæ obowi¹zkowi wymiany rzeczy na woln¹ od wad lub usuniêcia wady. Klient bêd¹cy 
Konsumentem mo¿e zamiast zaproponowanego przez Serwis Internetowy Nadart usuniêcia wady 
¿¹daæ wymiany rzeczy na woln¹ od wad albo zamiast wymiany rzeczy ¿¹daæ usuniêcia wady, 
chyba, ¿e doprowadzenie rzeczy do zgodnoœci z umow¹ w sposób wybrany przez Klienta jest 
niemo¿liwe albo wymaga³oby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym 
przez Us³ugodawcê. Klient bêd¹cy Konsumentem nie mo¿e odst¹piæ od umowy, je¿eli wada jest 
nieistotna.
b) w odniesieniu do Klientów niebêd¹cych Konsumentami – Klient mo¿e ¿¹daæ wy³¹cznie 
wymiany towaru na wolny od wad lub usuniêcia stwierdzonych niedogodnoœci. Klientowi nie 
bêd¹cemu Konsumentem nie przys³uguje prawo do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania zwrotu ceny.
5.10. W przypadku gdy zg³oszenie reklamacyjne bêdzie wymaga³o dostarczenia dodatkowej 
dokumentacji lub wyjaœnieñ ze strony Klienta, Serwis Internetowy Nadart jest zobowi¹zana 
skierowaæ korespondencjê e-mailow¹ wskazuj¹c elementy wymagaj¹ce uzupe³nienia, a Klient jest 
zobowi¹zany przes³aæ je w ci¹gu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila.
5.11. Po czasie wskazanym w ust. 5.10 powy¿ej postêpowanie reklamacyjne zostaje zakoñczone, 
a reklamacja uznana za oddalon¹ (nie dotyczy Klientów bêd¹cych Konsumentami).
5.12. Serwis Internetowy Nadart dok³ada wszelkich starañ, aby w jak najwiêkszym stopniu wiernie 
odwzorowaæ kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
5.13. Nieznaczne ró¿nice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mog¹ wynikaæ z 
wykorzystania w procesie drukowania ró¿nych drukarek. Nie mo¿e byæ to podstaw¹ zg³oszenia 
reklamacji, a jeœli takie zostanie zg³oszone, zostanie przez Serwis Internetowy Nadart odrzucone. 
Taka sytuacja mo¿e równie¿ mieæ miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
5.14. Brak zgodnoœci kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie mo¿e byæ powodem do 
zg³oszenia reklamacji i jeœli taka zostanie zg³oszona zostanie przez Serwis Internetowy Nadart 
odrzucona ze wzglêdu na ró¿nice technologiczne ekranów oraz drukarek.
5.15. Z uwagi na specyfikacjê maszyn produkcyjnych u¿ywanych w procesie przygotowywania 
produktów poligraficznych na zamówienie oraz procesu druku dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce 
odchylenia, a zamówienie uznaje siê za wykonane poprawnie:
a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie z³amu od nominalnej linii jego usytuowania) – 
tolerancja do 1 mm, b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze u¿ytki: tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 
1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) przy wybiórczym lakierowaniu UV pasowanie rysunku i warstwy lakieru – tolerancja do 1 mm,
f) ró¿nic iloœciowych i jakoœciowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie 
przekraczaj¹ce + / – 5% iloœci zamówionej.
Odchylenia te nie mog¹ byæ podstaw¹ zg³oszenia reklamacji, a jeœli takie zostanie zg³oszone, 
zostanie przez Drukarniê odrzucone.
5.16. Za b³êdnie wykonany z³am uznaje siê taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego 
zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemo¿liwiaj¹ce poprawne odczytanie treœci lub ilustracji. 
Przy gramaturach powy¿ej 150 g, dostrzega siê zjawisko pêkania papieru w miejscu ³amania, 
szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farb¹ drukarsk¹. W celu ograniczenia tego 
niepo¿¹danego zjawiska, Serwis Internetowy Nadart stosuje bigowanie przed procesem 
falcowania. W zale¿noœci od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pe³nego 
zabezpieczenia przed efektem pêkania. Spowodowane to jest graniczn¹ wytrzyma³oœci¹ surowca 
i wada taka nie jest traktowana jako b³¹d Serwisu Internetowego Nadart, a tym samym nie mo¿e 
podlegaæ reklamowaniu.
5.17. Za b³êdnie wykonan¹ warstwê lakierow¹ lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje 



 siê warstwê, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca 
niepolakierowane, ³uszcz¹ce siê, itp.
5.18. Przy odbiorze przesy³ki Klient jest zobowi¹zany przy Kurierze sprawdziæ j¹. W razie 
stwierdzenia szkody zwi¹zanej z przesy³k¹ kuriersk¹ nale¿y sporz¹dziæ protokó³ szkody wspólnie 
z kurierem, który jest podstaw¹ reklamacji. Brak protoko³u szkody jest podstaw¹ do odmowy 
uwzglêdnienia reklamacji przez Serwis Internetowy Nadart.
5.20. Serwis Internetowy Nadart nie ponosi odpowiedzialnoœæ za skutki zachowañ osób trzecich, 
w szczególnoœci za opóŸnienia w przekazywaniu wp³aty przez instytucje finansowe oraz kurierów, 
przez których realizowana bêdzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich 
spowodowane.
5.21. Serwis Internetowy Nadart dope³ni wszelkich starañ, aby Zlecenie zrealizowaæ i wys³aæ w 
podanym terminie. Serwis Internetowy Nadart dopuszcza jednak mo¿liwoœæ wyd³u¿enia podanego 
terminu z powodu wyst¹pienia nieoczekiwanej zwy¿ki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. 
OpóŸnienia realizacji w zakresie wskazanych terminów nie poci¹gaj¹ za sob¹ odpowiedzialnoœci 
odszkodowawczej w³aœciciela Serwisu Internetoweg Nadart wzglêdem Klienta, nie stanowi 
podstawy do reklamacji i nie upowa¿nia Klienta do odst¹pienia od umowy.
5.22. Jeœli opóŸnienie z powodów wskazanych w punkcie 5.21. przekroczy 2 dni, Klient ma prawo 
do otrzymania rekompensaty w wysokoœci 1% wartoœci Zlecenia za ka¿dy jej dzieñ, jednak ³¹czna 
wartoœæ rekompensaty zostaje ograniczona do 5% wartoœci Zlecenia.

VI Odst¹pienie od umowy klientów bêd¹cych konsumentami

6.1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient bêd¹cy konsumentem ma 
prawo odst¹piæ od umowy bez podania przyczyny poprzez z³o¿enie stosownego oœwiadczenia na 
piœmie.
6.2. Prawo odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa lub na odleg³oœæ nie 
przys³uguje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana wed³ug specyfikacji konsumenta lub s³u¿¹ca zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przys³uguje prawo do zwrotu w 
przypadku zamówienia druku z w³asn¹ grafik¹ (tj. materia³y poligraficzne wydrukowane pod 
wytyczne klienta z jego indywidualn¹ grafik¹).
6.3. Termin do odst¹pienia od umowy wygasa po up³ywie 14 dni od dnia w którym Klient bêd¹cy 
konsumentem wszed³ w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni¿ przewoŸnik i 
wskazana przez Klienta bêd¹cego konsumentem wesz³a w posiadanie rzeczy.
6.4. W celu wykonania prawa odst¹pienia od umowy, nale¿y poinformowaæ w³aœciciela 
SerwisuInternetowego Nadart (Nadart SP. z o.o., Limanowskiego 51C, 96-300 ¯yrardów. E-mail: 
kontakt@nadart.pl) poprzez z³o¿enie jednoznacznego oœwiadczenia (np. za pomoc¹ poczty 
tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odst¹pienia od umowy.
6.5. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy Klient bêd¹cy konsumentem mo¿e z³o¿yæ na 
formularzu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny.
6.6. Wraz z oœwiadczeniem o odst¹pieniu od umowy, Klient bêd¹cy konsumentem ma obowi¹zek 
dostarczyæ dowód zakupu wraz z informacj¹ o numerze rachunku bankowego lub adresu 
zamieszkania na jaki ma nast¹piæ zwrot ceny zakupy towaru. Serwis Internetowy Nadart 
przewiduje mo¿liwoœæ realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta bêd¹cego 
konsumentem i wed³ug procedury dotycz¹cej sk³adania zamówieñ.
6.7. W celu zachowania terminu do odst¹pienia od umowy, nale¿y wys³aæ informacjê dotycz¹c¹ 
wykonania przys³uguj¹cego Klientowi bêd¹cego konsumentem prawa odst¹pienia od umowy 
przed up³ywem terminu do odst¹pienia od umowy.
6.8. W przypadku odst¹pienia od niniejszej umowy Serwis Internetowy Nadart zwraca Klientowi 
bêd¹cemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta bêd¹cego konsumentem p³atnoœci, w 
tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj¹tkiem dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z wybranego 
przez Klienta bêd¹cego konsumentem sposobu dostarczenia innego ni¿ najtañszy zwyk³y sposób 
dostarczenia oferowany przez Serwis Internetowy Nadart), niezw³ocznie, a w ka¿dym przypadku 
nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia, w którym Klient bêd¹cy konsumentem poinformowa³ Serwis 
Internetowy Nadart o decyzji wykonania prawa odst¹pienia od umowy. Zwrot p³atnoœci nast¹pi 
przy u¿yciu takich samych sposobów p³atnoœci, jakie zosta³y u¿yte przez Klienta bêd¹cego 
konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba ¿e Klient bêd¹cy konsumentem wyraŸnie zgodzi³ siê 



 na inne rozwi¹zanie, w ka¿dym przypadku Klient bêd¹cy konsumentem nie poniesie ¿adnych 
op³at w zwi¹zku z tym zwrotem.
6.9. Serwis Internetowy Nadart mo¿e wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atnoœci do czasu otrzymania 
towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odes³ania, w zale¿noœci od tego, które zdarzenie 
nast¹pi wczeœniej.
6.10. Towar nale¿y odes³aæ lub przekazaæ na adres: Nadart Sp. z o.o., Limanowskiego 51C, 96-
300 ¯yrardów, niezw³ocznie, a w ka¿dym razie nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia, w którym Klient 
bêd¹cy konsumentem poinformowa³ Serwis Internetowy Nadart o odst¹pieniu od umowy. Termin 
jest zachowany, je¿eli Klient bêd¹cy konsumentem odeœle towar przed up³ywem terminu 14 dni. 
Serwis Internetowy Nadart ponosi koszty zwrotu towaru.
6.11. Warunkiem skorzystania z prawa odst¹pienia od umowy jest, aby towar spe³nia³ nastêpuj¹ce 
warunki:
– nie by³ u¿ywany;
– nie zosta³ w ¿aden sposób zniszczony;
– jest kompletny;
– nadaje siê do dalszej odsprzeda¿y.

VII Pliki graficzne i prawa w³asnoœci intelektualnej

7.1. Nades³ania grafik nale¿y dokonaæ poprzez wys³anie ich w umówiony sposób do Serwisu 
Internetowego Nadart w postaci plików komputerowych we w³aœciwym formacie.
Serwis Internetowy Nadart nie odpowiada za wartoœci merytoryczne czy indywidualne za³o¿enia 
Klienta zwi¹zane np. z kolejnoœci¹, czy orientacj¹ stron projektu graficznego.
7.2. Klient poprzez przes³anie materia³ów (projektów graficznych, s³ownych lub s³owno-
graficznych itp.), oœwiadcza, ¿e:
a) przys³uguj¹ mu autorskie prawa maj¹tkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, 
s³ownych lub graficzno-s³ownych, które zamieœci³ na Serwisie Internetowm Nadart lub te¿ uzyska³ 
od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji 
lub wzory graficzne, s³owne lub graficzno-s³owne umieszczane przez niego na Serwisie 
Internetowm Nadart stanowi¹ przejaw jego w³asnej dzia³alnoœci twórczej i stanowi¹ utwór w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
b) wzory graficzne, s³owne i graficzno-s³owne umieszczane przez niego na Serwisie Internetowm 
Nadart nie naruszaj¹ praw osób trzecich.
7.3. Serwis Internetowy Nadart nie odpowiada za treœæ materia³ów przes³anych oraz za 
ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Je¿eli jednak Zamówienie bêdzie zawiera³o 
treœci niezgodne z prawem lub naruszaj¹ce przyjête normy obyczajowe, a zostan¹ one 
dostrze¿one przez Serwis Internetowy Nadart, ta ma prawo odmówiæ jego realizacji. Dodatkowo 
Serwis Internetowy Nadart mo¿e odmówiæ realizacji ka¿dego Zamówienia bez podawania 
przyczyny. Odmowa mo¿e mieæ miejsce nawet po wniesieniu op³aty przez Klienta.
7.4. Materia³y, które Serwis Internetowy Nadart otrzymuje od Klienta, powinny byæ przygotowane 
wed³ug instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub us³ugi na https://www.nadart.pl.
7.5. Pliki podlegaj¹ wstêpnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodnoœci danych 
przes³anych przez Klienta z instrukcj¹ umieszczon¹ w Serwisie Internetowym Nadart, Klient 
zostanie o tym niezw³ocznie poinformowany poprzez e-mail wys³any na adres podany przy 
rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkow¹ lub negatywn¹ weryfikacj¹ nades³anych plików 
graficznych. To¿sama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w 
b³êdnym formacie.
7.6. Serwis Internetowy Nadart nie ponosi odpowiedzialnoœci za akceptacjê przez Klienta plików 
b³êdnie przygotowanych do druku i zawieraj¹cych na przyk³ad nieprawid³owe zastosowanie 
warstw, zadruk bia³ym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku nastêpuje przekazanie 
Zamówienia do realizacji i nie mo¿na przerwaæ procesu produkcji.
7.7. Wszystkie dane przes³ane do Serwisu Internetowego Nadart podlegaj¹ bezterminowej 
archiwizacji.
7.8. Serwis Internetowy Nadart nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸnienia w realizacji Zamówieñ 
wynikaj¹ce z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi 
równie¿ odpowiedzialnoœci za dostarczenie plików w nieprawid³owy sposób lub dostarczenie 
uszkodzonych plików.



7.9. Serwis Internetowy Nadart mo¿e u¿yæ projektów realizowanych w Nadart, tj. jako 
wykorzystane do druku oraz zaprojektowane w studio graficznym Nadart jako materia³ na stronie 
https://www.nadart.pl/nasze-realizacje bez konsultacji z Klientem.

VIII Postanowienia koñcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ oraz inne 
w³aœciwe przepisy prawa powszechnego obowi¹zuj¹ce w Polsce.
8.2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostêpna jest platforma internetowego 
systemu rozstrzygania sporów pomiêdzy konsumentami i przedsiêbiorcami na szczeblu unijnym 
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn¹ i wielojêzyczn¹ stronê internetow¹ z 
punktem kompleksowej obs³ugi dla konsumentów i przedsiêbiorców d¹¿¹cych do pozas¹dowego 
rozstrzygniêcia sporu dotycz¹cego zobowi¹zañ umownych wynikaj¹cych z internetowej umowy 
sprzeda¿y lub umowy o œwiadczenie us³ug.
8.3. Serwis Internetowy Nadart podejmuje dzia³ania w celu zapewnienia w pe³ni poprawnego 
dzia³ania strony www.nadart.pl i zobowi¹zuje siê usun¹æ w mo¿liwie krótkim czasie wszelkie 
nieprawid³owoœci zg³oszone przez Klientów. Nieprawid³owoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem 
Serwisu Internetowego Nadart Klient mo¿e zg³osiæ wysy³aj¹c wiadomoœæ e-mail na adres: 
admin@nadart.pl.
8.4. S¹dem w³aœciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powsta³ych pomiêdzy Serwisem 
Internetowym Nadart, a Klientem nie bêd¹cym Konsumentem bêdzie S¹d miejsca siedziby 
w³aœciciela Serwisu Internetowego Nadart.
8.5. S¹dem w³aœciwym dla rozstrzygniêcia ewentualnych sporów powsta³ych pomiêdzy Serwisem 
Internetowym Nadart a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane s¹dom w³aœciwym 
zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego.
8.6. Serwis Internetowy Nadart zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w 
ka¿dym czasie. Zmiany regulaminu wchodz¹ w ¿ycie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie 
https://www.nadart.pl.
8.7. O zamiarze zmiany regulaminu Serwisu Internetowego Nadart zawiadamia Klienta 
przesy³aj¹c treœæ nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8.8. W razie zmiany regulaminu, do zamówieñ, które zosta³y potwierdzone przez Klientów w 
czasie obowi¹zywania poprzedniego regulaminu, stosuje siê postanowienie regulaminu w 
brzmieniu aktualnym w chwili wys³ania potwierdzenia zamówienia.
8.9. Zmiana regulaminu wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania informacji o tej zmianie oraz 
wys³aniu nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
8.10. Je¿eli Serwis Internetowy Nadart otrzyma od Klienta, w ci¹gu 7 dni, pisemne oœwiadczenie o 
nie przyjêciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwi¹zana ze skutkiem 
natychmiastowym (usuniêcie konta Klienta).
8.11. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostêpne na stronie Serwisu Internetowego Nadart. 
Klient mo¿e uzyskaæ dostêp do Regulaminu w ka¿dym czasie za poœrednictwem odsy³acza 
zamieszczonego na stronie g³ównej serwisu https://www.nadart.pl oraz pobraæ go i sporz¹dziæ 
jego wydruk.
8.12. W³asnoœæ intelektualna: Zabrania siê wykorzystywania jakichkolwiek materia³ów 
publikowanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego Nadart, której w³aœcicielem jest 
Serwis Internetowy Nadart (w tym zdjêæ i opisów towarów) bez pisemnej zgody Serwisu 
Internetowego Nadart.
8.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego i w³aœciwych ustaw.


