zlecenie

realizacji nagrania dźwiękowego w RPM
dane do wystawienia faktury VAT
Pełna nazwa firmy lub Imię i nazwisko:

Kod pocztowy:

-

Nazwa miejscowości:

Ulica:
NIP:
PESEL-dotyczy wyłącznie osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej:
Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie faktur w formie pdf na adres mailowy podany w zleceniu?

✔ tak

nie

adres korespondencyjny (wypełniać tylko jeśli jest inny niż w pkt.1)
Nazwa firmy:
Kod pocztowy:

-

Nazwa miejscowości:

Ulica:
dane kontaktowe
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Numer telefonu do firmy:

Numer komórkowy:

Email:
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za płatność:
Email:

Numer telefonu:

dane produkcji - (również wypełnia Klient)
Nazwa produkcji:
Wartość netto zlecenia w złotych:
Słownie:
Pole eksploatacji *:
Czas trwania licencji (w latach) **:

Parametry dźwięku ***:

Czas:

Imię i nazwisko osoby (z ramienia RPM) z którą zostały ustalone w/w warunki produkcji:
Czy wyrażają Państwo zgodę na dodatkową promocję poprzez zamieszczenie dźwięku na stronie studia RPM?

✔ TAK

NIE

1. Zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności na podstawie otrzymanej faktury VAT.
2. Nieterminowe regulowanie należności powoduje: naliczanie odsetek, przekazanie sprawy do KRD / BIG. biura windykacyjnego i sądu oraz
pozbawienie zleceniodawcy wszelkich praw emisyjnych do dźwięku (od momentu wyprodukowania go) - z możliwością wstrzymania kampanii
3. Upoważniam firmę RPM J. Jankowski, S. Siedlik sp. j. 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 67 do wystawienia faktury VAT
4. Informuję, że zapoznałem się z regulaminem produkcji dźwięku w RPM i w pełni go akceptuję.
5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej na temat produktów i usług
oferowanych przez firmę RPM J. Jankowski, S. Siedlik sp. j. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego 67.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RPM Sound&Voices wskazanych danych firmowych w celach promocyjnych i reklamowych.
7. Upoważniam firmę RPM do wystąpienia do KRD / BIG o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. (dotyczy wyłącznie
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). W przypadku firm i instytucji zgoda nie jest wymagana.

pieczątka nagłówkowa firmy

data (rrrr-mm-dd)

czytelny podpis

UWAGA! Warunkiem rozpoczęcia produkcji dźwięku jest wcześniejsze uzgodnienie wartości zlecenia,
prawidłowe i czytelne wypełnienie druku zamówienia i przesłanie go na numer faksu (014) 688 88 77 w. 24
(realizacja Tarnów), (022) 343 08 69 (realizacja Warszawa).
*) Pole eksploatacji: np. radio lokalne, radio ogólnopolskie, telewizja lokalna, prezentacja multimedialna, zapowiedź telefoniczna itp.
**) Czas trwania licencji: Czas w jakim można emitować wyprodukowane nagranie (standardowo - w przypadku mediów - 1 rok od daty produkcji)
***) Pozostawienie pola pustego - standardowe parametry (mp3 256 kb stereo, w przypadku nagrań mono mp3 128 kb)
RPM ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia realizacji nagrania dźwiękowego bez podawania przyczyny. Zlecenie nie jest umową między stronami.

Druk zlecenia obowiązuje od 22 kwietnia 2011

DRUKUJ

WYCZYŚĆ

