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Ulotki A5 - 500szt
Cena brutto

172,00 zł

Cena netto

139,84 zł

Dostępność

Na zamówienie

Termin odbioru lub
dostawy

2 dni robocze (pod warunkiem złożenia
zamówienia do g.16.00)

Numer katalogowy

0216

Opis produktu
Ulotka w rozmiarze A5 (148x210mm) drukowana na papierze (w zależności od wybranej opcji):
kreda błysk 130g
kreda mat 130g
kreda błysk 170g
kreda mat 170g
kreda błysk 250g
kreda mat 250g
kreda błysk 300g
CMYK 4+4 (nadruk dwustronny kolorowy) lub CMYK 4+0 (nadruk jednostronny kolorowy)
w przypadku nadruku samego koloru czarnego cena nie ulega zmianie
DRUK OFFSETOWY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Wysyłka ulotek w dniu następnym pod warunkiem złożenia zamówienie do g.16:00.
W przypadku zamówienia po godzinie 16:00 (maksymalnie do g.20:00) prosimy o kontakt pod numerem +48 510 567 777 w
celu wysyłki w dniu następnym.
Przewidywany czas dostawy ulotek w przeciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Możliwy odbiór osobisty zamówionych ulotek w naszym punkcie odbioru osobistego w ciągu 2 dni roboczych od złożenia
zamówienia (przewidywana godzina odbioru: 10:00)
W przypadku zamówienie projektu ulotki czas realizacji wydłuża się o 2 dni robocze (cena zawiera projekt standardowy - w
przypadku bardziej złożonych ulotek np. ulotki pizzerii z cennikami może ulec zmianie - szczegóły w zakładce PROJEKTY)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Papier kredowy: kreda błysk 130g , kreda mat 130g , kreda błysk 170g (+ 30,00 zł ), kreda mat 170g (+ 30,00 zł ), kreda
błysk 250g (+ 35,00 zł ), kreda mat 250g (+ 35,00 zł ), kreda mat 350g (+ 40,00 zł )
Ulotka jednostronna/dwustronna: Dwustronna kolorowa CMYK 4+4 , Jednostronna kolorowa CMYK 4+0
PROJEKT: TAK mam - wgraj plik poniżej , NIE mam - zamawiam przygotowanie 1strona (+ 61,50 zł ), NIE mam - zamawiam
przygotowanie 2 strony (+ 123,00 zł )
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