Objednávka nástěnných kalendářů
na rok 2017

Prosím vyplňte všechny kolonky, aby mohla být objednávka řádně vyřízena.
Formulář odešlete na adresu zajic@zama.cz.

Zákazník
Jméno:

Příjmení:

Mobilní telefon:

E-mail:

Firma:

IČ:

DIČ:

Fakturační adresa:
Dodací adresa (liší-li se od fakturační):

Zpracování zakázky
Počet kusů kalendářů: 1

Při osobním odběru je minimální množství 1 kus, při zasílání přepravní službou nebo poštou je minimální objednací
množství 2 kusy kalendářů.
S rostoucím množstvím klesá cena za kus - viz ceník kalendářů na www.zama.cz/digitalni-tisk/nastenne-kalendare.

- Standard: klasický vzhled, jako z ofsetu; tisk na lesklou křídu 300 g/m2.
- De luxe: vyšší kvalita, luxusní vzhled; tisk na křídu 250 nebo 300 g/m2
s následnou úpravou povrchu do vysokého lesku nebo do sametového
matu (oboustrannou laminací z role).

Provedení kalendářů:

standard, bez podkladového kartonu, bílá spirála

Vzhled kalendářů dle šablony: šablona 01 - na šířku, fotky 3:2, rozměr A3 či SRA3
✖

Zvětšit kalendáře na rozměr SRA3, pokud
to vybraná šablona a provedení dovoluje.

Všechny šablony kalendářů najdete jako PDF na www.zama.cz/digitalni-tisk/nastenne-kalendare.
Pozor, aby se vaše fotografie hodily pro vybranou šablonu kalendáře. Měly by mít shodný poměr stran (tedy
4:3 nebo 3:2) a též správnou orientaci (na výšku nebo na šířku), jinak bychom je museli přizpůsobit ořezem.

Požaduji individuální grafické úpravy,
které vám popíšu osobně, e-mailem
či telefonicky.

V základní ceně kalendářů je již zahrnuta běžná korekce fotografií (úprava jasu, kontrastu, barevnosti,
ostrosti a červených očí) a dále umístění firemního loga, názvu kalendáře a popisů fotografií, pokud to
vybraná šablona kalendáře umožňuje.
Další grafické práce, jako jsou retuše fotografií, individuální úpravy kalendárií aj., účtujeme navíc
sazbou 420 Kč/hod včetně DPH.

Způsob doručení podkladů: osobně
Názvy souborů upravte tak, abychom poznali, která fotografie je určena pro který měsíc a která
fotografie je na titulní stranu kalendáře.
Dodáte-li podklady na paměťovém médiu, vrátíme Vám jej spolu s hotovou zakázkou.

✖

Před tiskem zaslat k odsouhlasení náhledové
PDF připraveného kalendáře e-mailem.

Poznámky k zakázce:

Expedice
Zabalit hotové kalendáře do ochranné balící fólie (zdarma): každý jednotlivý kus

osobní odběr

Způsob doručení:
Kalendáře zasíláme pouze po platbě předem bankovním převodem na náš účet,
přičemž zakázku začneme zpracovávat po přijetí částky na účet.
Blíže viz www.zama.cz/digitalni-tisk/expedice.

Expresní příplatek 20% pro objednávky
přijaté 8. 12. 2016 až 14. 12. 2016.

- Při zaslání přepravní službou je nutná přítomnost příjemce na dodací adrese v doručovací
den, aby mohla být zásilka řádně doručena.
- Při zaslání Českou poštou jako "Balík do ruky" je balík doručován na dodací adresu
a při nepřítomnosti příjemce je balík uložen na nejbližší poště, kde si jej může příjemce
vyzvednout později.

Kalendáře běžně (bez příplatku) dodáváme do 2 týdnů od objednání, v prosinci se však může termín
z důvodu velkého množství zakázek prodloužit. U kalendářů objednaných do 7. 12. 2016 garantujeme
bez příplatku dodávku k zákazníkovi do Vánoc. U kalendářů objednaných od 8. 12. do 14. 12. 2016 můžeme
garantovat dodávku k zákazníkovi do Vánoc pouze za expresní příplatek 20% k ceně zakázky.
U kalendářů, objednaných v tomto období bez příplatku, se může stát, že budou dodány až po Vánocích.
Při jiném než osobním odběru, tj. při zasílání přepravní službou či poštou, je pro splnění předvánoční
dodávky nutné mít kalendáře do výše uvedených termínů uhrazeny převodem na náš bankovní účet.
U kalendářů objednaných po 14. 12. 2016 s námi termín dodání konzultujte.

