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BIAŁE KUBKI Z NADRUKIEM 
 

 
 

WAGA KUBKA: 0,38 kg 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 

MATERIAŁ: porcelit 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 

WYSOKOŚĆ KUBKA ok. 95 mm 

MAX. POLE ZADRUKU: 80 x 190 mm 

KLASA: AAA (można myć w zmywarce) 
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KUBKI Z KOLOROWYM WNĘTRZEM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WAGA KUBKA: 0,36 kg 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 

MATERIAŁ: porcelit 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 

WYSOKOŚĆ KUBKA ok. 95 mm 

MAX. POLE ZADRUKU: 80 x 190 mm 

KLASA: AAA (można myć w zmywarce) 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Nadruk na kubku wykonywany jest metodą sublimacji, czyli wchłaniany jest w powłokę 

kubka. Oznacza to, że jest on jakości fotograficznej i nie ulega zniszczeniu z biegiem 

czasu. Nadruk nie jest wyczuwalny w dotyku i jest błyszczący. 

2. Pełnokolorowy nadruk sublimacyjny wykonujemy gratis. 

3. Projekt nadruku –  

1-49 sztuk – 25,00 zł netto 

powyżej 50 sztuk – 9,90 zł netto 

4. Przy zamówieniu powyżej 5.000 szt. koszt ustalany indywidualnie. 

5. Czas realizacji zamówienia – ok. 10-12 dni roboczych od opłacenia proformy i 

zaakceptowania wizualizacji (termin niekiedy może być krótszy, jeśli są pilne zlecenia 

prosimy o kontakt). 

6. Koszt dostawy – 20,00 zł netto/karton do 50 szt. W przypadku większych zamówień, 

koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. 

7. Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT. 

8. Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z 

procesu i technologii produkcji. 

9. Kubki można myć w zmywarce, bez obaw o trwałość nadruku. 

10. Polecamy również kartoniki z okienkiem do kubków – w cenie 1,10 zł (kartoniki 

wysyłane są do samodzielnego złożenia). 

11. Warunki reklamacji: 

 Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia, czy dostarczone 

artykuły są zgodne z zamówieniem. 

 W razie niezgodności, reklamację należy przesłać drogą mailową w terminie 3 dni 

od momentu otrzymania towaru. 

 W przypadku reklamacji, należy odesłać tylko reklamowaną partię towaru. 

12. Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia 

zamówienia. 

13. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 

innych właściwych przepisów prawnych. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

  

 
+48 535 800 419 

 
kubki@winners-gadzety.pl 

 
www.winners-gadzety.pl 
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