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Art.Design Studio - Kartki Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc
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Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.
Ceny poszczególnych kartek widoczne są na stronie internetowej.
Wszystkie nasze kartki w komplecie posiadają koperty ozdobne.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Ceny uwzględniają koszt przygotowania i opakowania produktów.
Nie obejmują natomiast kosztów usług dodatkowych.

Ceny*

Usługi
Druk cyfrowy dowolnych życzeń i LOGO (czarny, full kolor, CMYK, Pantone)**
Druk cyfrowy dowolnych życzeń i LOGO (Kolor BIAŁY)**

0,70 zł/szt.
1,50 zł/szt.

Personalizacja w treści życzeń świątecznych

0,70 zł/szt.

Personalizacja na kopercie

1,40 zł/szt.

Adresowanie kopert

1,40 zł/szt.

Drugi nadruk (okładka, druga strona wkładki kartki, nadruk jednolity na kopercie)

0,70 zł/szt.

Logo wycinane laserowo (np. na okładce)***

0,80 zł/szt. - (minimalny nakład podany w karcie produktu)

STUDIO

Wszystkie nasze kartki przed wysyłką są konfekcjonowane (składane, wiązane).

Folia Metaliczna, Hot Print, Tłoczenie (np. logo na okładce)*** (Galeria 2, Laser, Okazje)

492,00 zł (wraz z matrycą) - (minimalny nakład podany w karcie produktu)

Folia Metaliczna, Hot Print, Tłoczenie (np. logo na okładce)*** (Galeria 1, Galeria 3)

1,00 zł/szt. - (minimalny nakład podany w karcie produktu)

Matryca do tłoczenia, złocenia lub srebrzenia (Galeria 2, Galeria 3)

110,00 zł
w cenie

Skład w/g życzenia klienta
Odtworzenie logo np. z papieru firmowego lub wizytówki

123,00 zł

Ilość:

Termin realizacji:

Najmniejsza ilość zamawiana w jednym wzorze: 25 sztuk

Czas realizacji liczony jest od DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA,
a nie od dnia akceptacji składu.
Max w czasie tego czasu wysyłamy Zamówienia do naszych klientów.

Dostawa****:

do 2-7 DNI roboczych - standardowy nadruk życzeń i LOGO
w środku kartki na wkładce (liczony od daty złożenia zamówienia),

Kurier UPS (przedpłata, faktura proforma): 25,00 zł

do 5-8 DNI roboczych - w przypadku zamówienia wycinania laserowego,
(max. termin wysyłki)

Kurier UPS (pobranie): 35,00 zł
Poczta Polska (przedpłata, faktura proforma): 15,00 zł

do 6-10 DNI roboczych - w przypadku zamówienia tłoczenia, złocenia
(max. termin wysyłki)

Poczta Polska (pobranie): 25,00 zł

Przy małej ilości poprawek tekstu ze strony Zamawiającego zamówienia
wysyłamy średnio 4-5 dnia roboczego od przesłania do nas wytycznych.

Dostarczenie przez Art.Design Studio (na terenie Warszawy): 35,00 zł
Odbiór osobisty w siedzibie Firmy

Polecamy wysyłkę Kurierem.

* Podane ceny są cenami brutto. Wliczony VAT wynosi 23%.
** nadruk dowolnej treści życzeń i logo na wkładce wewnątrz kartki.
*** nie wszystkie techniki poligraficzne są możliwe do zastosowania we wszystkich wzorach.
**** zamówień złożonych po 10 grudnia nie wysyłamy za pobraniem.

RABATY:
kartki świąteczne bez nadruku:

od 200 do 500 sztuk - 3%
od 501 do 1000 sztuk - 6%
od 1001 do 2500 sztuk - 9%
od 2501 do 5000 sztuk - 12%
od 5001 do 10000 sztuk - 15%
od 10001 sztuk - do uzgodnienia

Rabaty ilościowe obejmują zamówienia złożone na jeden wzór i dotyczą galerii
"NOWOŚCI 1", "NOWOŚCI 2", "NOWOŚCI 3", "LASER"
promocja nie obejmuje dodatkowych opcji jak: nadruk, personalizacja, wycinanie laserowe,
tłoczenie, złocenie, dodatkowy nadruk, nadruk i personalizacja na kopertach
* Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i okazjami.

