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STANDARDOWE
Blisko 100 kolorów opraw dostępnych w naszej palecie 
tworzy szeroki wachlarz możliwości komponowania 
okładki kalendarza.

▸ Oprawy
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ŁĄCZONE
Jeżeli jeden kolor oprawy to dla Ciebie za mało? 
Skorzystaj ze wzornika opraw i połącz kilka kolorów 
ze sobą, tworząc niepowtarzalną okładkę swojego 
kalendarza.

▸ Oprawy

7





A

F

B

G

C

H

D

I

E

J K

O

L Ł

P

M N

R S

ŁĄCZONE
Przedstawiamy dostępne schematy łączeń.
Możesz również stworzyć własne, niestandardowe 
łączenie, z więcej niż 2 kolorów.

▸ Oprawy
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DRUKOWANE
Idź na całość i zadrukuj oprawę swojego kalendarza.

▸ Oprawy
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NOWOŚĆSPECJALNE
Wyjątkowa oprawa z wygodną kieszenią  
na notatki i dokumenty. 

▸ Oprawy
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NOWOŚĆBIWUARY
Elegancka oprawa z wieloma wygodnymi kieszeniami  
na notatki, wizytówki i dokumenty. 

▸ Oprawy
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Zaokrąglone narożniki 
bloku i/lub okładki

Obszycie / Przeszycie Okładka z klipem Gumka zamykająca Spirala zaciskowa Pudełko kartonowe Pudełko z tektury 
żeberkowej

Wycinane registry Tasiemka autorska Tłoczenie specjalne Wklejka / wyklejka 
reklamowa

Personalizacja

Opcja dostępna Opcja niedostępna

LEGENDA
Zapoznaj sie z dodatkami do kalendarzy książkowych.

▸ Dodatki
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TŁOCZENIA ROKU
Standardowe tłoczenia roku.

▸ Dodatki do okładki
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TŁOCZENIA EXTRA
Autorskie wzory tłoczeń. 

▸ Dodatki do okładki
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SPIRALA
Pamiętaj! Każdy kalendarz z naszej oferty (również 
kalendarze autorskie) możesz oprawić w spiralę!

▸ Dodatki do okładki
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GUMKA LUB KLIP
Gumka czy klip? 
Wybierz własny sposób zamykania kalendarza.

▸ Dodatki do okładki - zamykanie
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WYKOŃCZENIE
▸ Dodatki do bloku
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Dane techniczne
	Format	bloku: 167 x 240 mm 
	Objętość: 152 strony + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-granatowy.

MODEL 603
Model 603 to kalendarz w układzie tygodniowym 
z dwustronnym, miesięcznym planerem na początku 
każdego miesiąca.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 86 x 152 mm 
	Objętość: 128 stron; papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim. W standardzie notes teleadresowy 
zintegrowany z blokiem, mapa administracyjna Polski.  
Notes teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa,  
drukowane registry, wstążka, druk szaro-granatowy.

MODEL 604
Model 604 to zgrabny kalendarz kieszonkowy 
w układzie tygodniowym. Niezastąpiony przy 
zapamiętywaniu krótkich, lecz ważnych informacji.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 145 x 205 mm 
	Objętość: 360 stron + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-granatowy.

MODEL 605
Model 605 to kalendarz w układzie dziennym.  
Klasyczna „A-piątka” z dwustronnym, miesięcznym 
planerem na początku każdego miesiąca.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 210 x 260 mm 
	Objętość: 152 strony + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-granatowy.

MODEL 608
Model 608 to kalendarz w układzie tygodniowym. 
Duży i przestronny z dwustronnym, miesięcznym 
planerem na początku każdego miesiąca.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 167 x 240 mm 
	Objętość: 360 stron + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 700
Model 700 to kalendarz w układzie dziennym. 
Jest połączeniem kalendarza dziennego z optymalnym 
formatem.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 100 x 147 mm 
	Objętość: 360 stron + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 701
Model 701 to kalendarz w układzie dziennym 
z dwustronnym, miesięcznym planerem przed każdym 
miesiącem. Kalendarz dla osób ceniących ergonomię. 

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 167 x 240 mm 
	Objętość: 152 strony + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 703
Model 703 to kalendarz w układzie tygodniowym.
Odmiana modelu 603, lecz w kolorze szaro-bordowym. 

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 86 x 152 mm 
	Objętość: 128 stron; papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim. W standardzie notes teleadresowy 
zintegrowany z blokiem, mapa administracyjna Polski.  
Notes teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa,  
drukowane registry, wstążka, druk szaro-bordowy.

MODEL 704
Model 604 to zgrabny kalendarz kieszonkowy 
w układzie tygodniowym. Odmiana modelu 604,  
lecz w kolorze szaro-bordowym. 

▸ Linia Office

▸ Dodatki

43





Dane techniczne
	Format	bloku: 145 x 205 mm 
	Objętość: 360 stron + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 705
Model 705 to kalendarz w układzie dziennym. 
Odmiana modelu 605, lecz w kolorze szaro-bordowym.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 205 x 280 mm 
	Objętość: 360 stron + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 706
Model 706 to kalendarz w układzie dziennym. 
Duży i przestronny, z dwustronnym, miesięcznym 
planerem na początku każdego miesiąca.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 290 x 100 mm 
	Objętość: 128 stron; papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie spirala, drukowane registry, oprawa twarda lub 
piankowa, druk szaro-bordowy.

MODEL 707
Model 707 to kalendarz w układzie tygodniowym.
Uniwersalny kalendarz biurkowy do planowania  
całego tygodnia.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 210 x 260 mm 
	Objętość: 152 strony + 8 stron atlasu z mapami;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, 
rosyjskim i francuskim.  
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe; państwa 
w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne informacje dla 
kierowców + oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Notes 
teleadresowy. Oprawa twarda lub piankowa, drukowane 
registry, wstążka, perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 708
Model 708 to kalendarz w układzie tygodniowym.
Odmiana modelu 608, lecz w kolorze szaro-bordowym.

▸ Linia Office

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 130 x 205 mm 
	Objętość: 160 stron + 32 strony perforowane przy grzbiecie 
służące do wyrywania; papier biały offset lub chamois 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
Możliwość wycięcia registrów, miejsce na elegancki długopis. 
Oprawa twarda lub piankowa zintegrowana z gumką, wstążka, 
koperta na dokumenty na tylnej wewnętrznej stronie okładki, 
zaokrąglone narożniki okładki i bloku, druk szaro-bordowy.

MODEL 205
Model 205 to unikalny kalendarz w układzie 
tygodniowym. Połączenie kalendarza z podręcznym 
notatnikiem, który nie pozwoli umknąć żadnej myśli.

▸ Linia Premium

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 165 x 221 mm 
	Objętość: 144 strony + 32 strony perforowane przy grzbiecie 
służące do wyrywania; papier biały offset lub chamois 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe;  
państwa w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne 
informacje dla kierowców + oświadczenie o zdarzeniu 
drogowym; mapa administracyjna Polski. Notes teleadresowy. 
Oprawa twarda lub piankowa, drukowane registry, wstążka, 
perforacja narożna, druk szaro-bordowy.

MODEL 300
Model 300, to kalendarz w układzie tygodniowym 
z sąsiednią stroną przeznaczoną na notatki, doskonale 
nadaje się do ogólnego planowania tygodnia.

▸ Linia Premium

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 130 x 205 mm 
	Objętość: 160 stron; papier biały offset lub kremowy 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
Możliwość wycięcia registrów, miejsce na elegancki długopis. 
Oprawa twarda lub piankowa zintegrowana z gumką, wstążka, 
koperta na dokumenty na tylnej wewnętrznej stronie okładki, 
zaokrąglone narożniki okładki i bloku, druk szary.

MODEL 215
Model 215 to unikalny kalendarz w układzie 
tygodniowym. Kalendarz w jednym kolorze, którego 
zaletą jest możliwość modelowania układu i zawartości 
każdej strony (np. dodanie poddruków lub zmiany 
języka) oraz możliwość druku „takiego kalendarza 
autorskiego” w niskim nakładzie.

▸ Linia Easy

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 145 x 205 mm 
	Objętość: 256 stron; papier biały offset lub kremowy 70 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe;  
państwa w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne 
informacje dla kierowców + oświadczenie o zdarzeniu 
drogowym; mapa administracyjna Polski. Oprawa twarda lub 
piankowa, drukowane registry, wstążka, druk szary.

MODEL 315
Model 315 to kalendarz A5. Tydzień podzielony jest  
na 2 strony (z sąsiednią przeznaczoną na notatki).  
Jego zaletą jest możliwość modelowania układu 
i zawartości każdej strony (np. dodanie poddruków 
lub zmiany języka) oraz możliwość druku „takiego 
kalendarza autorskiego” w niskim nakładzie. 

▸ Linia Easy

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: 210 x 260 mm 
	Objętość: 144 strony; papier biały offset lub kremowy 80 g/
m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
W standardzie informacje dodatkowe: strefy czasowe;  
państwa w Unii Europejskiej; jednostki miar; przydatne 
informacje dla kierowców + oświadczenie o zdarzeniu 
drogowym; mapa administracyjna Polski. Oprawa twarda lub 
piankowa, drukowane registry, wstążka, druk szary.

MODEL 318
Model 318 to kalendarz A4. Układ tygodniowy 
z sąsiednią stroną przeznaczoną na notatki,  
Jego zaletą również jest możliwość modelowania układu 
i zawartości każdej strony (np. dodanie poddruków 
lub zmiany języka) oraz możliwość druku „takiego 
kalendarza autorskiego” w niskim nakładzie.

▸ Linia Easy

▸ Dodatki
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Dane techniczne
	Format	bloku: według życzenia klienta 
	Objętość: według życzenia klienta;  
papier biały offset lub chamois 70 g/m² lub 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w dowolnym języku.  
Wykończenie według życzenia klienta.

AUTORSKIE
Kalendarze autorskie praktycznie nie mają ograniczeń.
Jedynym jest Twoja wyobraźnia.

▸ Kalendarze autorskie

▸ Dodatki
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spirala

Dane techniczne
	Format	podkładu: 420 x 680 mm 
	Format	kalendarium: 410 x 255 mm 
	Objętość	kalendarium: 12 kart; papier biały offset 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim. 
Podkład i główka stanowią jeden nierozłączny element 
z usztywnionego kartonu 300 g/m², całość pokryta lakierem UV. 
Dodatkiem są: projekt graficzny, spirala zaciskowa, lakier UV 
punktowy, pakowanie w kopertę kartonową białą lub zadrukowaną.

JEDNODZIELNE
Kompaktowy kalendarz ścienny z czytelnym, dużym 
kalendarium. 

▸ Modele ścienne
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spirala

spirala

spirala

Dane techniczne
	Format	podkładu: 313 x 820 mm 
	Format	kalendarium: 300 x 145 mm 
	Objętość	kalendarium: 3 x 12 kart; papier biały offset 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim. 
Podkład i główka stanowią jeden nierozłączny element 
z usztywnionego kartonu 300 g/m², całość pokryta lakierem UV. 
Dodatkiem są: projekt graficzny, główka kaszerowana, spirala 
zaciskowa, lakier UV punktowy, pakowanie w kopertę kartonową 
białą lub zadrukowaną.

TRÓJDZIELNE
Niezastąpiony w biurze! 
Świetny jako prezent i reklama Twojej firmy.

▸ Modele ścienne
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spirala Dane techniczne
	Format	podkładu: 395 x 855 mm 
	Format	kalendarium: 300 x 145 mm 
	Objętość	kalendarium: 3 x 12 kart; papier biały offset 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim. 
Podkład i główka stanowią jeden nierozłączny element 
z usztywnionego kartonu 300 g/m², całość pokryta lakierem UV. 
Dodatkiem są: projekt graficzny, główka kaszerowana, spirala 
zaciskowa, lakier UV punktowy, pakowanie w kopertę kartonową 
białą lub zadrukowaną.

VARIETE
Variete różni się od normalnego trójdzielnego jedynie 
rozmiarem. Jest szerszy i wyższy, co pozwala „zaszaleć” 
z grafiką lub zdjęciem.

▸ Modele ścienne
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Dane techniczne
	Format: maks. 680 x 980 mm 
	Objętość: 7 lub 13 kart; papier kredowy do 300 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim. W standardzie zadruk 
w pełnym kolorze CMYK. Dodatkiem są: projekt graficzny, 
lakierowanie offsetowe, lakier UV, spirala zaciskowa z zawieszką, 
pakowanie w kopertę kartonową białą lub zadrukowaną, 
pakowanie w kopertę tekturową.

WIELOPLANSZOWE
Co miesiąc nowy obrazek na ścianie!

▸ Modele ścienne
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Dane techniczne
	Format: maks. 680 x 980 mm 
	Papier: kredowy do 300 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim. W standardzie zadruk 
w pełnym kolorze CMYK. Dodatkiem są: projekt graficzny, 
foliowanie, lakierowanie offsetowe, lakier UV, Listwa 
aluminiowa srebrna lub kolorowa, pakowanie w tubę.

PLAKATOWE
Ozdobi każdą ścianę i przywoła wspomnienia z wakacji.

▸ Modele ścienne
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Dane techniczne
	Format: 410 x 600 mm 
	Objętość: 26 lub 52 kartki; papier biały offset 80 g/m²

	Opis: Kalendarium w języku polskim. W standardzie podstawa 
z białego kartonu 250 g/m². Dodatkiem są: projekt graficzny, 
dowolna wersja językowa, pakowanie w kopertę kartonową 
białą lub zadrukowaną.

PLANERY
Planer utrzymuje ład i porządek na Twoim biurku.

▸ Podkłady na biurko
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1.   W zamówieniu winny zostać podane niezbędne informacje takie jak: opis produktu zgodny z katalogiem Legra Sp. z o.o. w Krakowie, termin realizacji zamówienia, forma 
prawna oraz pełna nazwa i adres zamawiającego, NIP, Regon, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby upoważnionej przez zama-
wiającego do złożenia zamówienia i prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji. Ponadto zamówienie powinno zawierać datę sporządzenia zamówienia, pieczątkę 
oraz podpis zamawiającego  
(w wypadku zamówień w formie pisemnej lub faksowej), formę płatności i sposób odbioru zamówionego towaru. 

2.   Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, faksowej bądź mailowej. Modyfikacje zamówienia winny być dokonywane również w jednej z tych form.  
Zamówienia i modyfikacje zamówień dokonywane przez zamawiającego w formie ustnej nie będą akceptowane.

3.   Klienci, którzy uzgodnili płatność w formie przelewów bankowych winni również dołączyć do pierwszego zlecenia dokumenty rejestracyjne ich Firmy, takie jak zaświad-
czenia o nadaniu numeru NIP, Regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.  

4.   Minimalne zamówienie wynosi 200 egz., w jednym kolorze, materiale i asortymencie (nie dotyczy kalendarzy oprawianych w skórę). Zamówienie z każdego asortymentu 
może być zrealizowane w ilości +/- 2%.

5.   Umowa na realizację kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Legra Sp. z o.o. zamówienia. W razie dokonywa-
nia modyfikacji umowy, umowa o zmienionej treści zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Legra Sp. z o.o. zmodyfikowa-
nego zamówienia.

6.   Jeśli zamawiający wprowadza zmiany po zaakceptowaniu ostatnich materiałów (a zlecenie nie zostało jeszcze wykonane), termin wykonania zamówienia zostaje automa-
tycznie przesunięty o liczbę dni równą czasowi pomiędzy ostatnią akceptacją materiałów, a dniem wprowadzenia zmian. W przypadku gdy zlecenie zostało wykonane, 
względnie przystąpiono już do jego realizacji, wprowadzenie zmian nie jest możliwe, a ewentualne zmiany powiększające nakład będą traktowane jako nowe zamówienie.

7.   Termin realizacji dla kalendarzy z blokiem standardowym:  
- gdy zamówienie i zaakceptowane projekty zostały dostarczone najpóźniej do 31 sierpnia wynosi: 4 tygodnie,  
- gdy zamówienie i zaakceptowane projekty zostały dostarczone po 31 sierpnia wynosi: 6 tygodni.

 Termin realizacji przy zamówieniach niestandardowych, ustalany jest indywidualnie.
8.   Osoba upoważniona przez zamawiającego będzie otrzymywać wykonane lub poprawione projekty tłoczeń, wszywek, wklejek, opraw indywidualnych i nadruków; również 

wtedy, kiedy otrzymamy od Państwa gotowy projekt w wersji elektronicznej. Jeśli została zamówiona kolorowa wklejka, prosimy o dostarczenie wzorów kolorów lub nume-
rów Pantone.

9.   Od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Legra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania czynności związanych z produkcja kalendarzy wynikających z zamó-
wienia, a nie podlegających akceptacji (np. wykonanie okładek). 

10.   W przypadku, gdy zamawiający zrezygnuje i wycofa złożone wcześniej zamówienie, a wykonane zostały już półprodukty nie podlegające akceptacji, Legra Sp. z o.o.  
obciąży zamawiającego kosztami według sporządzonej wyceny.

11.  Jeżeli zamawiający i Legra Sp. z o.o. nie ustalą inaczej formy odbioru towaru, zamawiający odbiera towar we własnym zakresie (na swój koszt) z magazynów  
Legra Sp. z o.o.

12.   Zamawiający składając zamówienie w Legra Sp. z o.o. jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z materiałów oraz logotypów jako przedmiotów praw  
autorskich koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz upoważnia Legra Sp. z o.o. do korzystania z tych materiałów oraz logotypów w zakresie koniecznym 
do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie zamówienia. 

13.   W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich Zamawiający przejmie pełną odpowiedzial-
ność prawną i finansową wynikającą z powstałej szkody. 

14.   Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem zamówienia, w szczególności dane teleadresowe, mapy, są aktualne na dzień 31.03.2016 r. Legra Sp. z o.o. 
dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w kalendarzach były zgodne ze stanem faktycznym i  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.

15.   Kalendarium, jego układ i treść, w szczególności wykaz imienin, mapy, odległości pomiędzy miastami, przejścia graniczne, adresy ambasad, strefy czasowe, święta  
(dni wolne od pracy), stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie może być przedmiotem reklamacji.

16.   Odpowiedzialność odszkodowawcza Legra Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 
Legra Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

17.  Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy. 
18.  Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  

Legra Sp. z o.o.
19.  Legra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy w celach promocyjnych.

 Katalog wraz z cennikiem nie stanowi oferty w rozumieniu stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego, ani nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Legra Sp. z o.o.  
i winny być traktowane jedynie jako wstępna informacja o podstawowych warunkach ewentualnej umowy.

WARUNKI SPRZEDAŻY
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Jak przygotować pliki do druku.

 Plik PDF/X-4:2008, Acrobat 5 (PDF 1.4) lub wyższy.

1)  Strony środka (wszystkie strony w jednym pliku)  
a) spady z każdej strony – 3 mm 
b) marginesy wewnętrzne – 12 mm (margines pierwszej i ostatniej strony – minimum 15 mm) 
c) marginesy zewnętrzne – minimum 5 mm  
d) marginesy górne i dolne – minimum 5 mm  
e) rozdzielczość zdjęć i grafik – minimum 240 dpi (przestrzeń barwna: CMYK, proszę dołączyć profil kolorystyczny) 
f) teksty czarne – 100% K (nadrukowany)  
g) czarne aple – C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%  
h) obrysy i ramki – minimum 0,3 pt 
i) znaczniki – linie cięcia oraz informacje o stronie

2)  Okładka (po rozłożeniu w jednym pliku)  
a) oprawa zeszytowa: spady z każdej strony – 5 mm  
b) oprawa miękka: spady z każdej strony – 5 mm  
c) oprawa twarda: spady z każdej strony – 15 mm  
d) rozdzielczość zdjęć i grafik – minimum 240 dpi (przestrzeń barwna: CMYK, proszę dołączyć profil kolorystyczny)  
e) teksty czarne – 100% K (nadrukowany)  
f) czarne aple – C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%   
g) obrysy i ramki – minimum 0,3 pt  
h) maski uv, tłoczenia, itp. – kolor dodatkowy 100%, nadrukowany, o nazwie UV lub Tłoczenie 
i) znaczniki – tylko linie cięcia (przesunięcie: 13 mm) oraz informacje o stronie

PRZYDATNE INFORMACJE
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LEGRA Sp.	z	o.o.
Centrala:
Kraków 30-716, ul. Albatrosów 10 C, tel.: / fax +48 12 653-06-03

www.drukarnialegra.pl

Oddziały:
Gdynia 81-601, ul. Apollina 20, tel.: +48 58 624-97-13, fax: +48 58 732-18-72
Poznań 60-818, ul. Henryka Sienkiewicza 22 lok. 722, tel.: +48 61 843-99-60
Warszawa 04-680, ul. Wiązana 22, tel.: / fax +48 22 615-95-60




