Stwórz słodką reklamę Twojej Firmy,
dzięki KRÓWKOM REKLAMOWYM
WINNERS – GADŻETY REKLAMOWE
e-mail: slodycze@winners-gadzety.pl
www.winners-gadzety.pl

KRÓWKI MLECZNE Z PERSONALIZOWANYMI ETYKIETAMI
⊳ Nasze krówki produkowane są bezpośrednio przed wysyłką
zamówienia, dzięki czemu zachowują świeżość aż 6 miesięcy
⊳ Pełnokolorowy nadruk na powlekanym papierze etykietowym
o wymiarach 74 x 70 mm
⊳ Jedna krówka waży ok. 13 g

Cennik krówek
5 kg
27,99

zł/kg

10 kg

⊳ W kilogramie cukierków mieści się ok. 77 szt. krówek
⊳ Realizujemy zamówienia już od 5 kg (ok. 385 szt.)
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
+48 535 800 419

25,80

zł/kg

15 kg
24,80

zł/kg

25 kg

slodycze@winners-gadzety.pl
www.winners-gadzety.pl

23,80

50 kg
21,70

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
www.winners-gadzety.pl

zł/kg

zł/kg

INFORMACJE DODATKOWE
1. Podane ceny stanowią koszt 1 kg produktu przy wskazanej wielkości zamówienia.
2. Przygotowanie projektu – 25 zł netto – dla zamówień zrealizowanych do 28.02.2019 projekt gratis
3. Nadruk wykonujemy w cenie 50 zł netto – dla zamówień zrealizowanych do 28.02.2019 nadruk
gratis
4. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma Winners ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości
towaru.
5. Czas realizacji zamówienia – ok. 14 dni roboczych od opłacenia proformy i zaakceptowania wizualizacji.
6. Koszty dostawy:
 paczka do 25 kg – 22,00 zł netto
 paleta do 500 kg – 150,00 zł netto (zalecana przy zamówieniach powyżej 150 kg)
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie z winy spedytora (prosimy o
weryfikację zawartości przesyłki w obecności kuriera). Reklamacje, co do zawartości ilościowej przesyłki,
przyjmowane są pisemnie w terminie 3 dni od momentu otrzymania towaru. Istnieje możliwość
dodatkowego ubezpieczenia przesyłki za dopłatą.
8. Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT.
9. Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z procesu i technologii
produkcji.
10. Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia.
11. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.
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