PŘÍPLATKY A MINIMÁLNÍ ODBĚRY
(platné od 23.03.2020)

( *STANDARD=běžný rozměr, který máme skladem)

CENOVÉ ETIKETY
CENOVÉ ETIKETY STANDARD (skladem)

MOQ od 1 krabičky

CENOVÉ ETIKETY S POTISKEM

MOQ od 3 krabiček

Účtujeme:

0,20 Kč příplatek na kotouček k běžné ceně zákazníka u základní barvy
přípravu tisku dle počtu barev (účtuje se opakovaně ke každé zakázce)
Počet barev
Příplatek/Kč

CENOVÉ ETIKETY CELOPLOŠNĚ BARVENÉ
Účtujeme:

(40-60 ks dle balení)

1
600,00 Kč

MOQ od 3 krabiček

2
1.300,00 Kč

3
2.100,00 Kč

(40-60 ks dle balení)

1 Kč příplatek na kotouček k běžné ceně zákazníka za bílé etikety
1500 Kč přípravu tisku pokud jde o přímou barva dle PANTONE vzorníku
1000 Kč MATRICE jednorázový příplatek u tisku (pouze u první objednávky)

CENOVÉ ETIKETY S LEPIDLEM

MOQ

od 3 krabiček

(40-60 ks dle balení)

MOQ

od 5 krabiček

(40-60 ks dle balení), dodání do 40 pr. dnů

(R100,S2045,R5000)

CENOVÉ ETIKETY 37x19 signální

PRINT ETIKETY DO LASEROVÝCH TISKÁREN
PRINT ETIKETY STANDARD

MOQ od 1 krabičky nebo kartonu

PRINT ETIKETY BEZ OZNAČENÍ STANDARD

MOQ

od 5 krabiček nebo 2 kartony

PRINT ETIKETY S GRAFICKÝM POTISKEM

MOQ

od 5 krabiček nebo 2 kartony

1500 Kč přípravu tisku pokud jde o přímou barva dle PANTONE vzorníku
1000 Kč MATRICE jednorázový příplatek u tisku (pouze u první objednávky)
Nestandardní printové a cenové etikety jsou všechny, které nejsou označené jako STANDARD
Dodání nestandardních printových etiket je dle aktuálního naplnění výroby (cca 5-8 pr. dnů)
Dodání nestandardních cenových etiket je dle aktuálního naplnění výroby (cca 15-20 pr. dnů)
Aktuální termín výroby je na vyžádání na objednavky@kzk.cz nebo na +420 543 256 666
Pro ceny printových a cenových etiket prosím kontaktujte obchodní oddělení http://kzk.cz/cs/kontakty/

Dopravné + minimální hodnota objednávky - Česká republika
Dopravné účtujeme u zakázek menších než 2000 Kč. Dopravné je 150 Kč bez dobírky nebo 200 Kč s dobírkou
Minimální odběrové množství za objednávku je 1000 Kč bez DPH, při nesplnění je účtován příplatek 200 Kč.

Dopravné + minimální hodnota objednávky - mimo Českou republiku
Dopravné účtujeme u zakázek menších než 150 EU. Dopravné dle cenové nabídky od obchodního zástupce.
Minimální odběrové množství za objednávku je 40 EUR při nesplnění je účtován příplatek dle aktuálního kurzu.

