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Formularz zamówienia
premasteringu

Nr zam. Data zam.

Nazwa firmy

Adres

Miasto Kod

Osoba kont.

VAT No

Tel.

FaksKraj

e-mail

Tytuł

Uwagi Data prod

Oświadczam(y), że posiadam(y) wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do powielania materiału przekazanego TAKT Sp. z o.o. (TAKT) 
w związku ze złożeniem zamówienia, w tym do wszystkich utworów w nim zawartych, nie wyłączając utworów zbiorowych, w ilości podanej 
powyżej, w tym w szczególności prawo do jego zwielokrotnienia. Zobowiązuje(my) się, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 
osób trzecich dostarczyć, wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące praw do utrwalenia, udostępniania, zwielokrotniania, rozpowszechniania 
materiału stanowiącego przedmiot zamówienia. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecichdo materiału stanowiącego 
przedmiot zamówienia zobowiązuję(my) się do ich zaspokojenia w całości w miejsce TAKT oraz do pokrycia w całości poniesionych przez TAKT 
kosztów w związku z wadą prawną materiału. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje Ogólne warunki transakcji handlowych sprzedaży 
i dostawy TAKT Sp. z o.o.

Dodatkowe
informacje

Ł czenie CD-Extra Implementacja SafeDisc

Rekompilacja CD-Audio Inne

Wersja elektroniczna z
zawarto ci  Audio

Wersja elektroniczna zawar-
to ci ROM do CD-Extra

Wersja elektroniczna CD do
implementacji SafeDisc

Płyta z zawarto ci  ROM do
implementacji SafeDisc

Płyta z zawarto ci  ROM do
CD-Extra

Płyta lub CD-R z zawarto ci
Audio

Dostarczone
materiały

FTP TaktSiedziba firmy BolesławBiuro Handlowe Warszawa
Miejsce dostar-
czenia materiałów

Data dostarczenia
materiałów

Premastering

Uwagi

Uwagi
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