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KARTY PCV personalizowane

Karty PCV (Buisness Card) specyfikacja:
Podłoże: 0,5mm PCV lub 0,7mm PCV
Format: 85x54mm (standard europejski)
Kolor: 4+4 (dwustronnie kolorowe) CMYK (UV błysk)
Wykończenie: Zaokrąglone narożniki
Personalizacja: pełna – numeracja lub numeracja i kod kreskowy (w cenniku uwzględniona personalizacja w pełnym
zakresie)

Numeracja: karty zostaną ponumerowane wg. numerów seryjnych
Kod kreskowy: generowanie kodów kreskowych w rodzajach: EAN-13, kod 128, kod 39.

Ceny obejmują gotowe szablony.
Wykonanie Loga wg wytycznych klienta – 50 zł
Wykonanie projektu karty wg wytycznych klienta – ceny ustalane indywidualnie.

Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych (w przypadku wykonywania projektu loga lub karty czas realizacji liczony jest od
momentu akceptacji)

Koszt przesyłki - 20zł
(paczka dokładnie zabezpieczona, przesłana pocztą kurierską)
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KARTY PCV personalizowane
0,5 mm PVC
Produkt drukowany jest na białym tworzywie sztucznym PVC, o grubości 0,5 mm. Zapewnia to bardzo wysoką trwałość, co jest istotną
cechą przy częstym użytkowaniu. Cechuje go mniejsza sztywność i grubość, w porównaniu do kart kredytowych.
Wielkość: 85 x 54 mm - format karty kredytowej, zgodny ze europejskimi standardami.
Kolor: 4+4 full kolor CMYK (dwustronnie kolorowe)
Inne: Zaokrąglone narożniki
cena/500 szt.

KARTY 0,5 mm PCV personalizowane

cena/1000 szt.

netto

brutto

netto

brutto

Z numeracją

394,30

485

658,53

810

Z numeracją i kodem kreskowym

443,09

545

764,23

940

cena za sztukę z numeracją

0,79

0,97

0,65

0,81

0,89

1,09

0,76

0,94

cena za sztukę z numeracją i kodem
kreskowym

0,7 mm PVC
Produkt drukowany jest na białym tworzywie sztucznym PVC o wysokiej trwałości. Zapewnia to bardzo wysoką trwałość, co jest istotną
cechą przy częstym użytkowaniu. Grubość materiału to 0,7 mm - typowa grubość i sztywność kart kredytowych.
Wielkość: 85 x 54 mm - format karty kredytowej, zgodny ze europejskimi standardami.
Kolor: 4+4 full kolor CMYK (dwustronnie kolorowe)
Inne: Zaokrąglone narożniki

KARTY 0,7 mm PCV personalizowane

cena/250 szt.

cena/500 szt.

cena/1000 szt.

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

Z numeracją

282,52

347,5

406,50

500

788,61

970

Z numeracją i kodem kreskowym

306,91

377,5

459,34

565

894,30

1100

cena za sztukę z numeracją

1,13

1,39

0,82

1,00

0,80

0,97

1,24

1,51

0,92

1,13

0,89

1,11

cena za sztukę z numeracją i kodem
kreskowym

Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych

*Cennik obowiązuje do 30.04. 2014
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