O FIRMIE

W poligrafii od 1999 r. Wiele w tym czasie zdążyliśmy się nauczyć, zdobyliśmy duże
doświadczenie, poznaliśmy ludzi z branży. Dowiedzieliśmy się też, że klient i jego wymagania
są najważniejsze, są celem naszej działalności. Dlatego chcąc wyjść naprzeciw Państwa
wymaganiom i potrzebom, obsługujemy zlecenia kompleksowo od projektu po dostarczenie
do odbiorcy. Udzielamy fachowych porad w celu optymalizacji kosztów produkcji w oparciu o
nowe technologie.

W naszej szerokiej ofercie można znaleźć:
•

Artykuły drukowane offsetowo i cyfrowo;

•

Artykuły z druku wielkoformatowego;

•

Usługi introligatorskie;

•

Sprzedaż papieru ksero i papierów offsetowych, powlekanych i ozdobnych;

•

Studio graficzne;

•

Pomoc w dostosowaniu dokumentów do standardów WCAG 2.1.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000
Dlaczego warto współpracować z nami?
•

Jesteśmy praktykami – usługi, które wykonujemy są poparte teorią jak i praktyką,

•

Jesteśmy pasjonatami– dzięki czemu w naszej ofercie realizujemy nawet najbardziej
skomplikowane zamówienia,

•

Jesteśmy dostępni – zawsze do dyspozycji klientów,

•

Jesteśmy elastyczni – nasze prace są dopasowane do oczekiwań i potrzeb klientów,
które zawsze ustalamy przed wykonaniem zamówienia.

OFERTA
W celu uzgodnienia szczegółów, wyceny oraz terminu realizacji prosimy o bezpośredni
kontakt z biuro@viwstudio.pl lub telefonicznie 602 795 480 lub 602 206 495

WSPÓŁPRACA
Warunki ogólne współpracy
•

Druk zlecenia tylko po akceptacji klienta.

•

ViW Studio nie ingeruje w pliki przesłane przez klienta, nie sprawdza błędów i omyłek
pisarskich i merytorycznych.

•

ViW Studio nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z formy i treści
dostarczonych plików.

•

Klient przesyłając prace do druku gwarantuje posiadanie praw autorskich zamawianej
pracy.

•

Sprawdzenie poprawności plików jest bezpłatne. Poprzez sprawdzenie poprawności
plików należy rozumieć sprawdzenie kolorystyki, formatu, spadów.

•

Wykonanie poprawek graficznych wg indywidualnych ustaleń.

•

Swoim klientom gwarantujemy zasadę poufności oraz ochronę danych osobowych

Dostawa
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 602 111 724, 602 795 480
lub poprzez e-mail: biuro@viwstudio.pl.
Druki dostarczamy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt odbiorcy. Przy
zamówieniach powyżej 1000zł netto, towar dostarczamy bezpłatnie w obrębie 50km.
Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy.

Płatności
Do rozpoczęcia współpracy z odroczonym terminem płatności wymagane są dokumenty:
•

aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

•

zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;

•

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Pierwsze zamówienie zawsze jest płatne gotówką lub przelewem (przedpłata). Każde kolejne
może być z odroczonym terminem płatności, jednakże jego wartość nie może być mniejsza
niż 250 zł brutto. Długość terminu płatności wg indywidualnych ustaleń.

Reklamacje
W przypadku reklamacji wykonanej pracy prosimy o kontakt elektroniczny
na biuro@viwstudio.pl lub telefonicznie 602 111 724, 602, a najlepiej osobiście z
reklamowaną pracą.
•

reklamacje powinny być rozpatrzone maksymalnie do 7 dni roboczych;

•

aby reklamacja została uznana wszystkie prace dostarczane firmą kurierską należy
sprawdzić w obecności kuriera, z którym w przypadku uszkodzenia należy spisać
protokół;

•

reklamacja kolorystyczna wydruku wynikająca z ustawień parametrów monitora
uznajemy za bezzasadną. Wyjątkiem jest wykonanie odpłatnego wydruku próbnego.

KONTAKT
Adres Firmy
VIW Studio
ul. Szkolna 3,
05-530 Dobiesz,
woj. mazowieckie

Kontakt
Biuro/ + 48 602 795 480
biuro@viwstudio.pl
Dział Handlowy/ + 48 602 206 495
p.gawrys@viwstudio.pl
Drukarnia/ + 48 602 111 724
drukarnia@viwstudio.pl

