rozměr
Cena od 1 kusu:
Programování:

do 4 cm2
19 Kč
400 Kč

Ceník výšivky (trika, čepice, bundy, ručníky, …)
do 8 cm2 do 12 cm2 do 16 cm2 do 20 cm2 do 30 cm2 do 50 cm2 za každý cm2 nad 50 cm2
22 Kč
25 Kč
28 Kč
32 Kč
36 Kč
44 Kč
plus 0.90 Kč
480 Kč
550 Kč
600 Kč
700 Kč
900 Kč
1 200 Kč
bez přirážky

Při opakování zakázky stejnou velikostí na stejný předmět, při změně vyšívaného předmětu nebo barvy nitě
se již účtuje pouze 10 % hodnoty technické přípravy výroby.
Cena od 1 kusu obsahuje cenu za vyšití a finalizaci, případné balení účtujeme samostatně.
Úprava existujícího vzoru (přeprogramování na druhou a každou další velikost): +200 Kč
Použití speciálních nití (nabídka na vyžádání) namísto viskózových SULKY: +1 Kč/cm2.
(např.pro vyšívání logotypů s texty menšími než 6 mm doporučujeme v některých barvách za příplatek polyesterové nitě POLY)
Výška písmena vhodného pro výšivku je minimálně 5 mm.
Ceny platí pro vyšívání vysoce kvalitními nitěmi SULKY®, výroba Gunold Německo.
První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.
Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět
plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.
Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.
Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.
Expresní výšivku (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.
Výšivku na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %
Pro definici barevných odstínů jsou referenčními odstíny nitě z materiálových barevnic Gunold.
Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s výšivkou.
Individuální balení triček do sáčků s výztuhou + 3 Kč/kus, bez výztuhy +1,50 Kč/kus.
Individuální vybalování a balení ostatního kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus.
DG TIP, spol. s r.o.
BRNO: K Terminálu 2, brno@dgtip.cz, tel. 516 101 101
PRAHA: Pražská 16, praha@dgtip.cz, tel. 516 101 193
PLZEŇ: Havlíčkova 16, plzen@dgtip.cz, tel. 777 348 472
VESELÍ NAD MORAVOU: Vláky 1578, veseli@dgtip.cz, tel. 516 101 195
SEVERNÍ MORAVA: obchod1@dgtip.cz, tel. 777 348 478
elektronické obchody včetně on-line stavu skladových zásob a objednávek: www.dgtip.cz

