REGULAMIN

OBOWIĄZUJE OD 10.10.2017 ROKU
ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE WE WCZEŚNIEJSZYM TERMINIE ORAZ ZAMÓWIENIA,
KTÓRE SA W TRAKCIE REALIZACJI OBOWIĄZUJE POPRZEDNI REGULAMIN

PROJEKTY, KTÓRE TWORZYMY SĄ ORYGINALNE I NIETYPOWE. ZAPROSZENIA I DODATKI
DOPASOWANE SĄ DO OCZEKIWAŃ PARY MŁODEJ. WSPÓŁPRACĘ ZACZYNAMY OD ZROZUMIENIA ZAMYSŁU
ŚLUBU I STWORZENIA PALET INSPIRACJI - TO DLA NAS PODSTAWA, NA KTÓREJ BAZUJEMY. JEŚLI MARZYCIE
PAŃSTWO O NIESPOTYKANEJ OPRAWIE ŚLUBU - DOBRZE TRAFILIŚCIE!

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA - NIEZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM
REGULAMINEM NIE ZWALNIA ZAMAWIAJĄCEGO Z PRZESTRZEGANIA GO.

UWAGA! CENA PROJEKTU NIE ZAWIERA KOSZTÓW REALIZACJI.
KOSZTY REALIZACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W CENNIKU ZAPROSZEŃ.
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A. INFORMACJE O PROEJKTACH

1. PROJEKT INDYWIDUALNY - PAKIET
Zawiera projekty dowolnie wybranych
elementów,
takich jak projekt:
• zaproszeń
• zawiadomień
• save the date
• rsvp
• menu
• planu rozsadzenia gości/planu stołów
• winietek
• etykiety/naklejki/zawieszki na alkohol
• numerów stołów
• oraz projekty innych, niewymienionych
powyżej elementów, których potrzebujecie
Cena pakietu: 480 zł + koszt produkcji zaproszeń

2. GOTOWE PROJEKTY
1. Zamówienie wzoru zaproszeń z bazy gotowych
projektów. W cenie wykonamy niezbędne
poprawki (zmiana treści).
koszt: 0 zł/projekt + koszt produkcji zaproszń
wg cennika
2. Przy zamówieniu zaproszeń z bazy gotowych
projektów nie pobieramy dodatkowej opłaty
za projekt dodatków
koszt: 0 zł/projekt + koszt produkcji dodatków
wyliczny indywidualnie wg projektu
3. W przypadku zamówienia samych dodatków
(nie poprzedzonego zamówieniem zaproszeń)
doliczamy dodatkowy koszt za projekt dodatków
wg wybranego/wybranych wzorów gotowych
zaproszeń (dopasowany do wzoru zaproszeń)
koszt: 250 zł/projekt + koszt produkcji dodatków
wyliczny indywidualnie wg projektu

3. MODYFIKACJE
Istnieje możliwość wprowadzania zmian
graﬁcznych w wybranym gotowym projekcie.
A. MIX
Zmiana kształtu zaproszenia, dodanie/usunięcie
elementów w projekcie, dodanie dowolnych graﬁk
z innych zaproszeń z gotowych wzorów,
zmiana czcionek, kolorów, zmiany w układzie
zaproszeń itp.
koszt: od 100 zł + koszt produkcji zaproszeń
B. MIX + PROJEKT
Wszelkie modyﬁkacja jak w wersji MIX
+ dodatkowy projekt indywidualnej graﬁki/graﬁk
(przygotowanie zupełnie nowego elementu/elementów
graﬁcznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb)
koszt: od 150 zł + koszt produkcji zaproszeń

Jeśli powyżej nie znaleźliście Państwo czegoś czego szukacie, lub macie niestandardowy pomysł – prosimy o kontakt, chętnie podejmiemy wszelkie wyzwania.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na nasze usługi:
1. Podejmujecie Państwo decyzję, z której opcji chcecie skorzystać.
2. Omawiamy kształt i szczegóły zamówienia
3. Przystępujemy do projektu, gdy jest gotowy przesyłamy go i czekamy na poprawki - poprawki wykonujemy trzykrotnie (w przypadku gotowych projektów
nanosimy zmiany tekstu i ustalonych elementów)
4. Gotowy zaakceptowany projekt przesyłamy do ostatecznego zatwierdzenia.
5. Po otrzymaniu podpisanej umowy i wpłaty za realizcję projektu przechodzimy do jego wykonania.
6. Zrealizowane zamówienie mozna odbrać osobiści lub otrzymać przesyłką (kurier lub paczkomat), koszt przesyłki to 25 zł.
W przypadku odstąpienia od realizacji nie zwracamy kosztów projektu.
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B. CZAS REALIZACJI
Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania zaliczki do chwili przygotowania realizacji i dzieli się na kilka etapów:
• projekt – od 15 do 30 dni roboczych (jeśli zależy Państwu na przyspieszonym czasie prosimy o kontakt w tej sprawie)
• poprawki – od 5 do 10 dni roboczych (przy płynnym kontakcie)
• realizacja – od 15 do 20 dni roboczych
Czas oczekiwania na projekt, poprawki i realizację jest podany w przybliżeniu i może ulec zmianie w zależności od trudności projektu oraz ilości zleceń
O jakichkolwiek zmianach w szacowanym czasie informujemy na bieżąco.
W czas realizacji nie wliczone jest przegotowania palety inspiracji i czas oczekiwania na odpowiedzi, decyzje i materiały od Państwa.
W czas realizacji nie wliczona jest wysyłka – od nas nie zależy to jak długo będzie szła do Państwa paczka
Czas realizacji należy liczyć od poniedziałku do piątku – bez weekendów, w które pracujemy w terenie – zajmujemy się nie tylko papeterią i poligraﬁą ślubną,
ale także dekoracją i ﬂorystyką ślubów oraz wesel tak, by cały dzień od zaproszeń po ostatniego gościa zachowany był w spójnej stylistyce – jeśli jesteście
Państwo zainteresowani naszą ofertą i z tych dziedzin prosimy o kontakt.
Przed złożeniem zamówienia prosimy pytać o czas realizacji – w zapytaniu podajcie też datę Państwa ślubu i informację kiedy chcielibyście otrzymać
gotowy produkt.
Możliwa jest realizacja expresowa - szczegóły ustalamy indywidualnie.
Projekty dodatków wykonujemy minimum 2 miesiąca przed ślubem. Nie ma możliwosci skrócenia tego terminu.
Minimum 1,5 miesiąca przed ślubem musimy otrzymać wszystkie ilości zamawianych dodatków wraz z ostateczną listą gości do elementów
personalizowanych.
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C. DODATKOWE UWAGI
Kolory wydruku mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na projekcie.
Poligraﬁa i papeteria jest wykonywana przez nas ręcznie i pojedyncze sztuki realizacji mogą się od siebie różnić.
Minimalna ilość zamawianych zaproszeń/Save the Date to 30 sztuk. Mniejsze ilości produkujemy za dodatkową opłatą.
Minimalna cena zamawianych dodatków to 300 zł. Jeśli cena zamówionych dodatków wynosi mniej niż 300 zł, to różnica
doliczana jest dodatkowo tak by minimalna suma wyniosła 300 zł.
Zaproszenia z założenia nie są personalizowanie – jeśli w treści chcecie Państwo zamieścić (nadruk) nazwisko/nazwiska osoby,
do której zaproszenie ma traﬁć – prosimy o informację. Koszt personalizacji to 0,60 zł/szt.
Koperty z założenia nie są adresowane – jeśli chcecie Państwo byśmy zaadresowali koperty (nadruk, ręczna kaligraﬁa, naklejka) – prosimy o kontakt.
Jeśli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo tego, czego szukaliście – prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie niestandardowe pomysły
i chętnie podejmiemy każde wyzwanie.
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.
minwedding zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
minwedding zastrzega sobie prawo do znakowania wszystkich swoich produktów logotypem lub adresem strony internetowej nawet jeśli znakowanie
nie pojawiło się na projektach. Znakowanie jest niewielkie i nie wpływa znacząco na odbiór wizualny produktu.
Aktualny regulamin i cenniki zamieszczone są na stronie internetowej
minwedding zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku. Dokonując zamówienia należy sprawdzić aktualne ceny w cenniku.
Jeśli w trakcie zamówienia regiulamin i ceny ulegną zmianie, przy realizowanym zamówieniu obowiązują poprzednie ceny i regulamin.
Klient nigdy nie nabywa praw do projektów i nie może korzystać z nich we własnym zakresie. Wszelkie prawa autorskie należą do minwedding.
Paczki wysyłamy kurierem lub za pomocą paczkomatu. Koszt przesyłki na terenie Polski to 25 zł. Koszt przesyłka innych gabarytów lub nietypowych
elementów oraz koszty przesyłek zagranicznych ustalany indywidualnie.
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