
1. ZLECAM Wydruk Wycenę

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy Numer kontaktowy

Ilość Kopii

NIP

Adres E-Mail

5a. WŁAŚCIWOŚCI WYDRUKU MAŁOFORMATOWEGO

Czarno-biały

Kolorowy

Kolor + czarno-biały

Jednostronny

Dwustronny

w oryginale 1:1

w pomniejszeniu
2 na 1

Stan zlecenia

Koszt

2. DANE ZLECENIODAWCY

Faktura

Paragon

W przygotowaniu

Do sprawdzenia

Do wysyłki

Termin odbioru (opcjonalne)

Wysyłka

6. DODATKOWE INFORMACJE

3. Sposób rozliczenia

Gotówka

Karta

Przelew

Formularz zlecenia on-line

4. Sposób odbioru

Odbiór osobisty

5b. WŁAŚCIWOŚCI WYDRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Czarno-biały

Kolorowy

Wydruk CAD

Wydruk Artystyczny

Oprawa

Gramatura papieru

Gramatura papieru

Zalecamy przesłać do nas pliki w formacie *.PDF. Zapewni to zachowanie najpotrzebniejszych 
informacji oraz pozwoli, po ówczesnym poprawnym przygotowaniu (margines 5 mm dla drukarki)
na bezproblemowy wydruk. UWAGA! Wszystkie formaty otwarte (np. doc, xls, dwg) posiadają 
ryzyko niepoprawnego wydruku, który w takim przypadku, nie podlega reklamacji.

Droga od zlecenie on-line do gotowego wydruku:
1. wypełnij formularz (wypełniony formularz usprawnia wycenę zlecenia) i zapisz go na dysku.
2. wypełniony formularz, wraz z plikami do wydruku wyślij na nasz e-mail
3. wysyłamy wycenę, po zaakceptowaniu wyceny przystepujemy do wydruku
4. o terminie wykonania usługi informujemy e-mailowo lub SMS
- płatność przy odbiorze (w przypadku kwoty wyższej od 100 zł, wykonawca może zażądać przedpłaty)
- możliwość wysyłki zlecenia kurierem (wykonanie usługi oraz wysyłka kurierem po potwierdzeniu przelewu na konto)

Wszystkie podawane ceny są cenami brutto!

Niestandartowe zlecenia (np. ulotki, wizytówki, zlecenia od klientów biznesowych) prosimy wysyłać bezpośrednio
drogą e-mail na adres bok@c-13.pl z pominięciem formularza! 
Formularz ten został dostosowany do zleceń typu standart.

Zapoznałem się z regulaminem dostępnym na stronie www.c-13.pl

Format

Format
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