
                     Podmínky pro zpracování cenového návrhu a pro přijetí objednávky do výroby 
                    
                     Cenová nabídka je zpracována a platná pro standartní výrobu a potisk.   

  
 Tzn. zejména že : 

- ZÁKLADNÍ TERMÍN dodání zboží je 3-4 týdny (upřesnění dle aktuální 
naplněnosti výroby a charakteru dané zakázky) 

- Tento termín značí UKONČENÍ VÝROBY (pro případ osobního odběru)  
- DODÁNÍ ZBOŽÍ ( v případě přepravy zboží výrobcem nebo jiným přepravcem) 

do 5 pracovních dnů od ukončení výroby nebo dle dohody. 
- Pokud v cenové  nabídce není uvedeno jinak, hradí dopravu objednatel 

zakázky. 
- Zboží s potiskem se vyrábí s tolerancí + 10 % 
- U podlimitní výroby (méně jak 5000 ks) je množstevní tolerance + 25 % 

platná pro zboží bez i s potiskem.  
- Potiskovaná plocha nepřesahuje 50% obvyklé tisknutelné plochy výrobku. 
- Motiv je graficky zpracován jako perovka. 
- V grafice se nevyskytují rastrové plochy. 
- Zákazník souhlasí s umístěním  recyklačního znaku  a mater. označení výrobku 

 
V ostatních případech si vyhrazujeme právo na úpravu ceny dle konkrétního 

požadavku nebo dle upřesnění grafické části zakázky, případně provedení 
celého výrobku a to ve všech případech,kdy není v době tvorby cenové 
kalkulace možné přesně určit celkovou náročnost výroby požadovaného zboží. 

Cena za grafické zpracování : 500,- Kč/hodina + DPH. 
 
Pro přijetí a zařazení objednávky do výroby je nutné, aby Vaše objednávka 

obsahovala: 
Specifikaci typu výrobku, jeho rozměrů a množství 
Požadované probarvení materiálu 

       Název potisku a jeho provedení (jedno nebo oboustranný potisk) včetně grafického 
návrhu ve formátu cdr. nebo ai. 
PŘESNOU specifikaci tiskových barev dle barevníku Pantone 
 
Závazný termín pro výrobu zboží počíná dnem, kdy kromě výše uvedených informací 
obdržíme také písemné ODSOUHLASENÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU nebo DODÁNÍ 
ŠTOČKU a jeho umístění na výrobku. 
 
 Bez těchto údajů nebude zakázka zařazena do výroby    
 
Zaslání závazné objednávky je považováno za souhlas s výše uvedenými obchodními 
podmínkami. 
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