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!Naszywka na odzież medyczną z dowolną grafiką.
 

Cena: 1,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Na dowolnej bluzie, żakiecie i fartuchu dostępnej w naszym sklepie internetowym na życzenie klienta zaprojektujemy i wszyjemy
dowolną naszywkę z logo firmy, zakładu itp.

Cennik:

- 120zł netto projekt naszywki z logo (jest to opłata jednorazowa tzn. przy kolejnych zamówieniach możliwe jest wykorzystanie już
zrobionego projektu)

- około 15 zł brutto za jeden haft (w zależności od koloru, materiału itp.)

- + cena za odzież ze sklepu internetowego

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą (lub mają Państwo jakiekolwiek pytania) prosimy o kontakt e-mailowy.

W emailu należy podać:

- model odzieży z naszego sklepu, na którym ma być wszyta naszywka

- miejsce, w którym ma się znaleść naszywka np. kieszonka (patrz zdjęcie)

- opis wyglądu nadruku (najlepiej przesłać jako plik graficzny)

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 10 DNI.

Cena może podlegać negocjacji w zależności od wielkości zamówienia.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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