Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień i zakupów oraz cennika wyrobów
CENNIK WYROBÓW*
Obowiązujący od dnia 10 czerwca 2021
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•
•
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•
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•

exploding box – pudełko 10x10x10 cm z wieczkiem 90 - 100 zł
(dodatkowo płatną opcją jest torebka – trzymadełko wykonane jako komplet
z exploding boxem – 15 zł)
flower box – ozdobne pudełko (około 9x14 cm) wypełnione bukietem kwiatów –
80 zł
kartka okolicznościowa w pudełku lub w nietypowej formie – komplet
z ozdobnym pudełkiem 50 – 60 zł
(cena zależna jest od rodzaju, formatu, kształtu kartki)
ozdobne pudełko na upominek (biżuterię, kartę podarunkową, etc.) – 40 zł
kartka okolicznościowa płaska – komplet z klasyczną kopertą – 35 zł
(cena zależna jest od rodzaju, formatu, kształtu kartki)
kartka okolicznościowa A5 – komplet z ozdobnym pudełkiem lub klasyczną
kopertą – 70 zł
czekoladownik duży – 60 zł (na czekoladę ok. 300g)
czekoladownik mały – 50 zł (na czekoladę 100g)
czekoladownik mini kwadratowy – 35 zł (na czekoladę Ritter Sport)
opakowanie na wino – ozdobne pudełko na klasyczną butelkę wina 45 zł
(w przypadku zamówienia kompletu z innym produktem z oferty, na oba
produkty, jako komplet, udzielany jest rabat w wysokości 10%)
metryczka urodzeniowa lub ramka 25x25 cm (np. z podziękowaniem,
gratulacjami z innej okazji) – 100 zł
(kartka gratulacyjna w kopercie do kompletu z metryczką – 25 zł)
zaproszenia – od 8 zł/sztukę

*W przypadku łączonych okazji (np. ślub + chrzest, urodziny + rocznica ślubu, etc.)
lub zamówienia wysoko personalizowanego (np. w przypadku, kiedy rękodzielnik musi
skorzystać z płatnych grafik na życzenie Klienta), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
skalkulowania ceny produktu poza zakresem cenowym podanym w cenniku.
Inne produkty (na zapytanie klienta) wyceniane są indywidualnie, ponieważ nie znajdują się
w stałej ofercie.
Możliwy jest odbiór osobisty. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego przewoźnika
i wynosi – dla przesyłki kurierskiej (dostawa do domu) 16,00 zł, a dla wysyłki poprzez
Paczkomaty Inpost 14,00 zł.

