
RULES OF ORDER

 
Aby projekt graficzny zamówienia został wykonany, zamawiający zobowiązany jest do wysłania wszystkich niezbędnych 
informacji i wytycznych dotyczących indywidualnego projektu drogą mailową. Na informacje te składają się:
- kolorystyka
- wymiary (kombinezon, motocykl, siedzenie i inne jeżeli różnią się od standardowych)
- wzory logotypów w formatach .pdf, .cdr, .eps, .ai, .jpg(tylko w rozdzielczości powyżej 800x600px)
-  rozmieszczenie logotypów
- ilość sztuk 
Termin wykonania projektu graficznego liczony jest od dnia wpłacenia zaliczki oraz dostarczenia wyżej wymienionych 
informacji niezbędnych
 do wykonania tegoż projektu.
Termin realizacji całości zamówienia ustalany jest indywidualnie.
Honorowane są tylko zamówienia składane drogą mailową. Wszelkie inne formy składania zamówień oraz przyjmowania
 zmian nie są wiążące.
Wdrożenie projektu do produkcji nastąpi dopiero po otrzymaniu maila z ostateczną akceptacją klienta i wpłaceniu ustalonej 
wcześniej zaliczki. 
Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do wykonania, zarówno pod kątem graficznym jak i tekstowym.
 Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego i akceptującego zamówienie do produkcji.
Płatność całości kwoty musi być uiszczona przed wysłaniem towaru do klienta z wyłączeniem odrębnych umów o współpracy.
Cena wysyłki uzależniona jest od miejsca zamieszkania klienta.
Kwoty podane w cenniku są kwotami netto.
Reklamacje uwzględniamy tylko w ciągu 7 dni od otrzymania zamówionych produktów przez klienta.
Po upływie 7 dni od dostarczenia produktów, reklamacji nie uwzględnia się.
Zalecamy osobistą wizytę w sklepie firmowym znajdującym się przy ul. Zwycięstwa 28A w Lęborku
 w celu dokładnego zebrania miar.
 W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za wymiary podane przez klienta.
Składając zamówienie klient potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował regulamin firmy.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15

BOJARSKI@GOLDEN-PANTHER.COM
WWW.GOLDEN-PANTHER.COM

1. Procedura składania i realizacji zamówienia



RULES OF ORDER

Buyer is obligated to send all necessary informa�on and instruc�ons via email for making individual project. Informa�ons is:
- colors from official Golden Panther color chart
- measurements (body, motorcycle, seat and the others if they are different than standard)
- all logotypes with placement which will be placed on products in file format: .pdf, .cdr, .eps, .ai .jpg(more than 800x600px)
- quan�ty

The due date of graphic project begins to flow from date of delivery all men�oned above informa�ons which is 
neccessery to begin the project.
The due date of all order is individual. 
Only order via email is honored. All different kind of orders are not binding.
We start produc�on only if email with acceptance is received and prepay is payed.
Acceptance mean confirm all project in graphic and text. Responsibility for all spelling mistakes lies with person
 who accept project to make.
Payment have to be done before shipping of gods.
Price of shipping depends of buyer country.
Prices in catalogue does not include VAT.
Any complaint is valid un�l 7 days from receive gods. A�er 7 days complaint is invalid.

We recommend to visit our official shop in Poland, Lębork ul. Zwycięstwa 28A in order to make measurements. 
In other way we do not take responsibility for buyer measurements.
Buyer confirm that he know rules of order and accept it.

We work Monday to Friday from 7am to 3pm.

1. Order Procedure
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RODO
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Z dniem 25 maja  2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
W związku z powyższym podajemy do wiadomości niezbędne informacje w jaki sposób firma

 Golden Panther Race Wear  przetwarza Państwa dane osobowe, a także jakie mają Państwo związane z tym prawa.
Administratorem Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych jest Golden Panther Race Wear z 

siedzibą w Lęborku, przy ul. Zwycięstwa 28A.
 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach:
1) związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i późniejszą jej realizacją;

2) archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy);
3) marke�ngowych;

4)rozpatrzenia reklamacji;
5) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, dostawy. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, 
sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 
 Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółek (dostawa)
2. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W związku z tym, jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych przez naszą firmę, proszę o przesłanie wiadomości
 z taką informacją oraz nie wysyłanie do nas żadnych danych osobowych.

2. Rodo
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