ДАННИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ

ТАЛОН ЗА ПОРЪЧКА
ФАКС: 02 / 961 50 16

Фирма:
Адрес:
МОЛ:

Корпоративни клиенти:
тел: 02 / 94 29 803
Калина Николова
e-mail: kalina@unicart.bg

ИН:

ИН по ДДС:

Лице за контакт:
Телефон:

Шоурум:
София, ул. „Кап. Симеон Петров“ №3
(бивша ул. „5007“ №3)
„Уникарт“ ЕООД

Е-mail:

Начин на плащане:

☐

в брой с наложен платеж

☐

по банков път
АДРЕС ЗА ДОСТАВКА

Книжна борса „Искър“:
София, ж.к. Дружба 1, (гара Искър)
ул. „Пор. Христо Топракчиев“ 11
тел.: 0876 61 50 65 – Даниела Босакова
e-mail: borsa@unicart.bg

Град:
Адрес:
Получател:
Телефон:

ОТСТЪПКИ
ЗА СУМА ЛЕВА

от 301 до 450 лв. - 5%

от 601 до 1000 лв. - 15%

от 1501 до 3000 лв. - 25%

от 451 до 600 лв. - 10%

от 1001 до 1500 лв. - 20%

над 3001 лв. по договаряне

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ОТ 5%
за всички поръчки до 17.XI.2017 г.
ПОРЪЧКА
№

Каталожен
номер

Ед. цена
с ДДС

Заявено
кол-во

Сума
лева

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Безплатна доставка за поръчки над 301 лв.
При стойност на поръчката под 301 лв., UNICART начислява
еднократна такса за доставка в размер на 6,00 лв. с ДДС.
Картичките са двойни и се предлагат в комплект с плик.
Количествата са ограничени.
Поръчката се изпълнява след потвърждение от UNICART, което
ще получите в рамките на един работен ден след получаване на
заявката.

Дата: ______________				

№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Каталожен
номер

Ед. цена
с ДДС

Заявено
кол-во

Обща сума:
Отстъпка:
Стойност на поръчката:

Подпис на клиента: __________________

ЗАБЕЛЕЖКА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Сума
лева

Уважаеми клиенти,
В каталог КОЛЕДНА КОЛЕКЦИЯ 2018 са представени модели картички със знака на БЧК, колекция
от календари (без рекламно поле), коледни и новогодишни торби, опаковъчна хартия и коледни салфетки.
Aртикулите са подредени по цени и размери.
Новата колекция от настоящия каталог, както и всички стари колекции (590 модела картички), може
да разгледате на www.unicart.bg
Ако Ви е нужна мостра от даден артикул, за да вземете окончателно решение просто ни се обадете!
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
(обявените цени са без ДДС)
1. Цени за печат на текст и лого върху картичка, вложка от паус или хартия, пощенски плик.
Цените са за печат на еднакъв текст (оформление и цвят) върху един размер картичка, вложка или
пощенски плик.

Тираж
Цветност
1+0
2+0
3+0
4+0
Бронз

от 1 бр.
до 100 бр.
40,00 лв.
60,00 лв.
90,00 лв.
100,00 лв.
75,00 лв.

от 100 бр.
до 300 бр.
50,00 лв.
70,00 лв.
100,00 лв.
120,00 лв.
95,00 лв.

от 300 бр.
до 500 бр.
80,00 лв.
100,00 лв.
120,00 лв.
160,00 лв.
140,00 лв.

За всеки
брой над 500
+ 0,16 лв. / 1 бр.
+ 0,20 лв. / 1 бр.
+ 0,24 лв. / 1 бр.
+ 0,32 лв. / 1 бр.
+ 0,28 лв. / 1 бр.

1 цвят + Бронз

95,00 лв.

120,00 лв.

160,00 лв.

+ 0,35 лв. / 1 бр.

(златен или сребърен)
(златен или сребърен)

Цена за единична вложка за картичка от стандартен паус 80 гр./м2 – без текст – 0,20 лв.
Срок за отпечатване: 7 работни дни след заплащане на цялата стойност на поръчката и одобрение
на проекта от страна на клиента. При нестандартна поръчка цената се договаря.
2. Оформление на текст и лого за печат върху картичка, вложка от паус или хартия, пощенски
плик.
2.1 Безплатно – на www.unicart.bg – “готови новогодишни послания” може да разгледате и безплатно
да изберете готов оформен текст с коледно и новогодишно пожелание. Може да променяте само
цвета.
2.2 Уникален текст – ако желаете за Вас да изработим уникално оформление на текст и лого цената
е 60.00 лв. за един проект. Срок на изработка: 2 работни дни.
2.3 Фирмено лого – ако желаете в текста да се постави фирмено лого, трябва да ни го предоставите
във векторен формат (ai, eps). Ако логото не е във векторен формат се заплаща цена за обработка
50.00 лв.
3. Картичка с уникален дизайн, отпечатана специално за Вас.
Цената и срокът за изпълнение се дава за конкретно запитване и зависи от сложността на избрания
проект, тиража, вида на материала.
4. Календар по индивидуален проект.
При поръчка можем да изработим за Вас уникален работен, еднолистов, шестлистов, дванадесет
листов календар с пейзажи, репродукции, икони и пр. по Ваш избор. Цената и срокът за изпълнение се
дава за конкретно запитване.
Тази оферта е в сила до 01.12.2017, след тази дата цените и сроковете се договарят.
Ако желаете да се възползвате от гореизброените продукти и услуги, моля уведомете ни писмено в
карето „Забележка – ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“ на лицевата страна на ТАЛОНА ЗА ПОРЪЧКА.
След като получим поръчката Ви, ще се свържем с Вас за уточняване на всички подробности.
Не се правят отстъпки от обявените цени. Мострите се заплащат.
За повече информация – на посочените телефони.

