
Regulamin promocji na usługi druku wielkoformatowego

określający zasady korzystania z usług świadczonych przez MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [zwany dalej Regulaminem].

§ 1
[Definicje]

1. Klient  -  podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna zlecająca usługę druku
wielkoformatowego Wykonawcy [dalej zwany Klientem].

2. Wykonawca  – MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [dalej
zwana Wykonawcą].

3. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z Regulaminem [dalej
zwane zamówieniem].

4. Zlecenie –  dokument  podpisany  przez  Klienta  i  Wykonawcę  potwierdzający  Zamówienie  i
określający  szczegóły  realizacji  usługi  druku i  ekspozycji  materiałów reklamowych na nośnikach
billboardowych Wykonawcy w ramach niniejszej promocji  [dalej zwane Zleceniem].

5. Usługa – usługa druku wielkoformatowego.
6. Druk  wielkoformatowy  – druk  z  wykorzystaniem  ploterów  drukujących,  będących  własnością

Wykonawcy.
7. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz innych dni ustawowo

wolnych od pracy.
§ 2

[Opis promocji]
1. Przedmiotem  promocji  jest  druk  wielkoformatowy,  którego  ceny  w  okresie  trwania  promocji

zostały określone w zestawieniu zawartym w § 4 punkt 3.
2. Promocja nie obejmuje opracowania graficznego projektu.
3. Minimalna  powierzchnia  druków  wielkoformatowych  jaką  Klient  może  zamówić  na  zasadach

niniejszej promocji to 1m2, licząc każdy asortyment objęty promocją  zawarty w § 4 punkt 3.
4. Klient  może  zlecić  opracowanie  graficzne  projektu  za  oddzielnym,  określonym  indywidualnie

wynagrodzeniem.
5. W przypadku dostarczenia projektu graficznego przez Klienta,  gotowy projekt/projekty graficzne

musi  być zgodny ze specyfikacją techniczną dla danego formatu. Specyfikacja do przygotowania
projektu  graficznego  zostanie  udostępniona  przez  Wykonawcę  Klientowi,  dodatkowo  jest  ona
dostępna w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie www.maik.pl.

6. W przypadku dostarczenia przez Klienta projektu graficznego uszkodzonego lub nie otwierającego
się, nie dającego się zaimportować, zapisanego w nieobsługiwanym formacie, zawirusowanego lub
niespełniającego wymagań do druku, Wykonawca poinformuje Klienta  o tym fakcie niezwłocznie
po  sprawdzeniu  plików.  W  razie  opóźnienia  w  wykonaniu  Zlecenia  z  powyższych  przyczyn,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta.

7. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest przesłanie go drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail
Wykonawcy, dostępnych m.in. na stronie www.maik.pl wraz z danymi do wystawienia faktury lub
informacją o rozliczeniu paragonowym. 

§ 3
[Termin promocji]

1. Termin  obowiązywania  promocji  obejmuje  okres  od  15  lutego  2020r.  do  15  marca  2020r.  Datą
decydującą  o  możliwości  skorzystania  z  promocji  jest  data  wpływu  zamówienia  do  Wykonawcy
złożonego przez Klienta drogą elektroniczną.

§ 4
[Ceny i płatności]

1.  Podane przez Wykonawcę ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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2. Przy  pierwszym  kontakcie  handlowym  obowiązuje  100%  przedpłata   za  realizację  zlecenia  druku
wielkoformatowego.

3. Ceny  netto  za  1  m2  druku  wielkoformatowego  w  okresie  obowiązywania  promocji  są  zgodne  z
poniższym zestawieniem:

LP medium

Cena 
standardowa 
netto za 1m2

Rabat 
promocyjny
w %

Cena 
promocyjna 
netto za 1 
m2

1 papier blueback 7,00 zł 25% 5,25 zł
2 papier Citylight 19,00 zł 25% 14,25 zł
3 Papier Satyna 220g/m2 28,00 zł 25% 21,00 zł
4 papier fotograficzny 55,00 zł 25% 41,25 zł
5 folia monomeryczna roland 28,00 zł 25% 21,00 zł
6 folia monomeryczna transparentna roland 28,00 zł 25% 21,00 zł
7 folia monomeryczna Matan/ UVistar 24,00 zł 25% 18,00 zł
8 folia wylewana 55,00 zł 25% 41,25 zł
9 folia szroniona z wycinaniem 45,00 zł 25% 33,75 zł

10 folia One Way Vision (OWV) 34,00 zł 25% 25,50 zł
11 folia do podświetleń (transulcentna) 58,00 zł 25% 43,50 zł
12 folia kolorowa barwiona w masie 38,00 zł 25% 28,50 zł
13 folia adhezyjna biała/transparentna 52,00 zł 25% 39,00 zł
14 folia banerowa druk roland 55,00 zł 25% 41,25 zł
15 folia z podkładem magnetycznym druk roland 90,00 zł 25% 67,50 zł
16 laminat płynny 13,00 zł 25% 9,75 zł
17 laminat stały 19,00 zł 25% 14,25 zł
18 laminat podłogowy 45,00 zł 25% 33,75 zł
19 baner frontlit 440g 22,00 zł 25% 16,50 zł
20 baner front lit 510g laminowany 22,00 zł 25% 16,50 zł
21 baner frotnlit 510g powlekany 24,00 zł 25% 18,00 zł
22 baner backlit druk jednostronny 27,00 zł 25% 20,25 zł
23 Baner 650g/m2 30,00 zł 25% 22,50 zł
24 baner backlit z poddrukiem 48,00 zł 25% 36,00 zł
25 Blockout 35,00 zł 25% 26,25 zł
26 Blockout 2-stronny 65,00 zł 25% 48,75 zł
27 Siatka MESH 22,00 zł 25% 16,50 zł
28 PET 50,00 zł 25% 37,50 zł
29 tkanina canvas 55,00 zł 25% 41,25 zł
30 tkanina policanvas 60,00 zł 25% 45,00 zł
31 tkanina lightbox 50,00 zł 25% 37,50 zł
32 tkanina backlit city coala 50,00 zł 25% 37,50 zł
33 papier blueback premium ROLAND 17,00 zł 25% 12,75 zł
34 tapeta latexowa 140g 48,00 zł 25% 36,00 zł
35 tapeta papierowa 200g 50,00 zł 25% 37,50 zł
36 tapeta fizelinowa 300g 55,00 zł 25% 41,25 zł
37 materiał flagowy 40,00 zł 25% 30,00 zł
38 tkanina poliester 55,00 zł 25% 41,25 zł
39 tkanina rolltex 45,00 zł 25% 33,75 zł



§ 5
[Postanowienia końcowe]

1.  Wykonawca oświadcza, iż posługuje się niniejszym Regulaminem w postaci elektronicznej na stronie
www.maik.pl.

2.    Klient oświadcza, że niniejszy Regulamin został mu udostępniony przed zawarciem umowy,
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

3 Klient oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www Wykonawcy.

Lublin, 14 luty 2020r.


