Obchodné podmienky
Každé svadobné oznámenie má svoj kód a cenu (na obrázku po kliknutí). Pri Vašej objednávke prosím
používajte presný kód požadovaného svadobného oznámenia.
Cena svadobného oznámenia zahŕňa obálku.
Ku všetkým svadobným oznámeniam je možnosť doobjednať menovky na svadobný stôl, menu karty,
ďakovné karty, etikety, potlač na obálky v rovnakom designe.
Minimálny počet objednávky svadobných oznámení: 30 ks, aj pri doobjednávke.

Potlač svadobných oznámení: 12,‐ €
Cena potlače zahŕňa: farebnú tlač ‐ v prípade farebnej tlače najviac 100 kusov pozvánok, max. 3
verzie textu. Nad 100 kusov ‐ individuálna cena.
Pri viac ako 3 verziách textu je poplatok za vyhotovenie každého nového štočku ‐ 10,‐ €.
Farba tlače podľa Vášho výberu.
Farby tlače: lesklá zlatá, lesklá strieborná, matná zlatá, matná strieborná, bronzová, bordová, modrá,
zelená, ružová, hnedá.
Razba fóliou ‐ pri objednávke min. 30 ks cena zahŕňa jednu verziu textu a tlač na jednu stranu. Pri
tlači ďalších textov, prípadne pri tlači na rôzne strany, je cena 12,‐ €, pri objednaní min. 30 kusov.
Text svadobného oznámenia si môžete vybrať z našej vzorovej ponuky, prípadne ho zmeniť podľa
Vašich predstáv.

Cena menu karty, pozvánky ku svadobnému stolu, ďakovnej karty, etikety, potlače na obálku je
stanovená individuálne.
Objednávku prosím vypĺňajte s prihliadnutím na veľké a malé písmená.

Doba dodania: Po obdržaní Vašej objednávky na svadobné oznámenia vyhotovíme grafický návrh
Vášho oznámenia, ktorý Vám zašleme e‐mailom na korektúru. V prípade zistenia chyby po
odsúhlasení korektúr reklamácia nebude uznaná.
Po schválení grafického návrhu vyhotovíme Vaše svadobné oznámenia najneskôr do 10 pracovných
dní.
Bianco svadobné oznámenia (bez potlače) Vám zašleme najneskôr do 5 pracovných dní. Bianco
svadobné oznámenia zasielame bez skladania, aby dekoračné prvky nebránili ďalšej potlači.
Podľa Vášho želania Vám navrhneme aj individuálne svadobné oznámenia, mimo katalóg. Dodacia
doba individuálnych svadobných oznámení závisí od náročnosti vypracovania svadobných oznámení
a vzájomnej dohody.
Balné a poštovné: balné svadobných oznámení: 1,5 €, poštovné závisí od váhy a hodnoty dobierky.
Cena poštovného je stanovená na základe aktuálnych poštovných taríf alebo na základe cien GLS
Slovensko.

