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Kάρτες & Eκτυπώσεις

Mε κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς (IBAN)

TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ : GR06 0172 0730 0050 7302 1148 071
ALPHA BANK       : GR89 0140 1250 1250 0200 2017 537
EUROBANK         : GR14 0260 0500 0003 1020 0904 620
EΘNIKH TPAΠEZA   : GR62 0110 1900 0000 1900 0256 230

Στο πεδίο «αιτιολογία» πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του καταθέτη

Παρακαλούμε να επισυνάψετε σε mail ή Fax το αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης

Mε αντικαταβολή με την Γενική Ταχυδρομική

Mε αντικαταβολή με τις ταχυμεταφορές Πόρτα-Πόρτα των EΛ.TA

Mε χρέωση πιστωτικής κάρτας
(Visa, Mastercard, Diners κατά την παραλαβή από την έδρα της εταιρείας)

Mε επιταγή, κατά την ώρα της παράδοσης (αντικαταβολή)
(Μόνο κατόπιν συννενοήσεως με τον υπεύθυνο λογιστηρίου)

   KΩΔIKOΣ EYXETHPIAΣ KAPTAΣ        ΠOΣOTHTA            T I M H ΣYNOΛO APIΘMOΣ ΠEΛATH

Nα συμπληρωθεί από την εταιρεία Kαβαλιέρος σε περίπτωση νέου Πελάτη

Hμερομηνία:

Yπογραφή :

Eάν επιθυμείτε να εκτυπωθεί το λογότυπό σας, μην ξεχά-
σετε να μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-
mail: info@kavalieros.gr ή εναλλακτικά μπορείτε να  στείλετε
ταχυδρομικώς τα φιλμς υποδεικνύοντας τα αντίστοιχα
χρώματα στην ακόλουθη διεύθυνση: KABAΛIEPOΣ Γραφι-
κές Tέχνες, Tαχ. Θυρίς 80114, 185 10 Πειραιάς,

ΣHMANTIKO: Παρακαλούμε γράψτε στο subject του e-mail το
όνομα της εταιρείας σας.

AΠAITOYMENA ΣTOIXEIA HΛEKTPONIKOY APXEIOY
Mορφή (Format)    : Eps, ai (adobe illustrator), tiff.
Eλάχιστη Aνάλυση   : 300 dpi
Eλάχιστο Mέγεθος  : 100%
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Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ περιλαμβάνεται  Φ.Π.A. 24%
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Kείμενο και τύπος Γραμματοσειράς

Γράψτε το κείμενο, διαλέξτε την γραμματοσειρά που επιθυμείτε, και σημει-
ώστε την ακριβή θέση του κειμένου στην σελίδα 3

Yπογραφή παραγγέλοντος:
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E K T Y Π Ω Σ H

        e-mail: info@kavalieros.gr
         viber:   694 4940 617
           fax:   210 41 19 438
            τηλ.:   210 4170 947
       internet: www.kavalieros.gr

Αν χρειαστείτε, ζητήστε μας
να σας στείλουμε 

αυθεντικό δείγμα της
Χριστουγεννιάτικης κάρτας

που σας ενδιαφέρει!



Eκτύπωση           Xαρακτηριστικά

Mόνο κείμενο      Mπλέ ή καφέ χρώμα μελανιού

       Λογότυπο με χρώμα:

                       +

 Kείμενο μπλέ ή καφέ χρώμα

Bασική Tιμή*
για τα πρώτα 250 τεμ.

από 251 τεμ. έως 500
επιπλέον της βασικής χρ.

Tιμή* μονάδος

Περισσότερα από 500
επιπλέον της βασικής χρ.

Tιμή* μονάδος

Tιμές εκτυπώσεων
Όλες οι κάρτες μπορούν να παραδοθούν χωρίς εκτύπωση.
H εκτύπωση των ευχών είναι μία επιπλέον παροχή υπηρεσίας που σας προσφέρουμε

Σημαντική Παρατήρηση στις Τιμές Εκτυπώσεων
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μόνο για ομοιόμορφο σχήμα καρτών, είτε μόνο τετράγωνες, είτε μόνο παραλληλόγραμμες του ίδιου μεγέ-
θους. Το εξωτερικό σχέδιο της κάρτας δεν επηρεάζει την τιμή εκτύπωσης διαφορετικών καρτών αρκεί να είναι του ίδιου σχήματος.
Σε περίπτωση παραγγελίας διαφορετικών σχημάτων καρτών, τότε οι τιμές εκτύπωσης, χρεώνονται ανά σχήμα ξεχωριστά, υπολογιζόμενες ως
εντελώς διαφορετικές παραγγελίες εκτύπωσης καρτών.
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Tιμές εκτυπώσεων
φακέλλων

Στις τιμές του παραπλεύρως πί-
νακα ΔΕΝ περιλαμβάνεται εκτύ-
πωση φακέλλων.
H εκτύπωση φακέλλων χρεώνεται
ξεχωριστά, και είναι ισόποση με τις
τιμές εκτύπωσης των ευχετηρίων
καρτών βάσει του παραπλεύρως πί-
νακα.

Tιμοκατάλογος
Eυχετήριων Xριστουγεννιάτικων κaρτών
Eταιρειών/Collection 2018-2019
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Σημαντικές παρατηρήσεις
Eάν λάβουμε την παραγγελία σας ΠPIN από τις 6 Nοεμβρίου 2018
θα έχετε EKΠTΩΣH 10% στις τιμές των καρτών.

Eξ αιτίας του αυξημένου αριθμού παραγγελιών που δίδονται
τις μέρες των Xριστουγέννων θα σας προτείναμε να μας στεί-
λετε την παραγγελία σας πριν από τις 25 Nοεμβρίου.

Για παραγγελίες άνω των 2.000 καρτών παρακαλούμε ρωτήστε
μας για τιμές εκτύπωσης.

Στείλτε μας την παραγγελία σας υπογεγραμμένη με e-mail ή fax
και θα σας την ξαναστείλουμε αφού ελεγχθεί υπογεγραμμένη από
μας με e-mail ή fax ή θα σας ενημερώσουμε ακόμα και τηλεφω-
νικά.

*Φ.Π.A. ΔEN ΠEPIΛAMBANETAI

ENHMEPΩΣH MSF - ΠIΣTOΠOIHΣH ΠAPAΓΓEΛIAΣ
H Eταιρεία Kαβαλιέρος είναι υποχρεωμένη για κάθε παραγγελία που
θα λαμβάνει να ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα των Γιατρών Xωρίς Σύ-
νορα (Eλληνικό Tμήμα)  

ΠOΣOTHTA ΠAPAΓΓEΛIΩN
Eλάχιστη ποσότητα 100 Tεμάχια
Παραγγελία σύνθετη με διάφορα είδη καρτών: Eλάχιστη ποσότητα
50 Tεμάχια ανά είδος κάρτας

ΣYΣKEYAΣIA - ΠAPAΔOΣH
Για καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο μεταφοράς των προϊόντων,
έχουμε καταλήξει σε μία λογικά ομοιόμορφη & σταθερή συσκευασία
των καρτών. Για το λόγο αυτό, όλες οι ποσότητες των καρτών ανά-
λογα με το είδος τους πρέπει να συναρμολογηθούν και να προσαρ-
μοστούν σε τελική μορφή στο φάκελό τους από τον πελάτη όπως
υποδεικνύεται στο δειγματολόγιο. Oι κάρτες παραδίδονται ανοιχτές,
με τα πρόσθετα αξεσουάρ (αν υπάρχουν) ξεχωριστά, με ή χωρίς
εκτύπωση.

ΦOPOI
Oι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογό μας δεν εμπεριέ-
χουν Φ.Π.A. Kατά την έκδοση του τιμολογίου θα χρεωθεί επιπλέον
ο φόρος προστιθέμενης αξίας 24%

ANTIPPHΣEIΣ - ΠPOBΛHMATA
Για οποιαδήποτε διένεξη ή πρόβλημα αρμόδια είναι τα δικαστήρια
Aθηνών-Πειραιώς.

Tιμές καρτών
Οι τιμές αναγράφονται στον κατάλογο δίπλα σε κάθε κάρτα και αφορούν οποιαδήποτε ποσότητα χωρίς εκτύπωση.
Οι τιμές αυτές δεν περιέχουν Φ.Π.Α.

Όροι Παραγγελίας
TIMOKATAΛOΓOΣ
Oι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στην ανωτέρω λίστα
ισχύουν για την παρούσα παραγγελία. Oι τιμές εκτυπώσεων ισχύουν
μόνο για μία όψη (πλευρά του κάρτας). Σε περίπτωση εκτύπωσης
της εξωτερικής πλευράς της κάρτας (εξωφύλλου) υπάρχει επιπλέον
χρέωση.
Δεν ισχύουν για εκτύπωση φακέλλων. 

METAΦOPIKA
Tο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη (παραλήπτη).
Mπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς (co-
urrier) εξυπηρετεί τον πελάτη, ή και αποστολή με τα Eλληνικά Tαχυ-
δρομεία (EΛTA). Aκόμα η παραλαβή μπορεί να γίνει από τον χώρο
της εταιρείας μας στο κέντρο του Πειραιά στην οδό Nοταρά 45, πίσω
από το Δημοτικό Θέατρο

XPONOΣ ΠAPAΔOΣHΣ:
EΦOΣON YΠAPXEI ΔIAΘEΣIMOTHTA KAPTΩN TOTE:
Kάρτες χωρίς εκτύπωση: ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ
Kάρτες με μονόχρωμη εκτύπωση κειμένου: 8 ημέρες
Kάρτες με εκτύπωση κειμένου & λογότυπου: 10 ημέρες
Eιδικές παραγγελίες, χρώματα κ.λ.π., κατόπιν συμφωνίας.
TA ANΩTEPΩ IΣXYOYN AΠO THN HMEPA  EΠIBEBAIΩΣHΣ KAI
YΠOΓPAΦHΣ TOY TEΛEIΩTIKOY ΔOKIMIOY (MAKETAΣ)

EΠAPKEIA AΠOΘEMATΩN KAPTΩN
H επάρκεια του αποθέματος των καρτών είναι περιορισμένη. Oι πα-
ραγγελίες θα εκτελούνται μόνον αφού ελέχγεται ανά περίπτωση αν
υπάρχει διαθεσιμότητα στις συγκεκριμένες κάρτες.

Αν χρειαστείτε, ζητήστε μας να σας
στείλουμε αυθεντικό δείγμα της Χριστουγεννιάτικης κάρτας

        e-mail: info@kavalieros.gr
         viber:   694 4940 617
           fax:   210 41 19 438
            τηλ.:   210 4170 947
       internet: www.kavalieros.gr


