Skriv ut

Skica med E-post

Beställningsformulär - Kontaktuppgifter
Namn (ansvarig beställare):
Observera att den ansvarige beställaren måste ha fyllt 18 år!
Skola/Företag/Förening:
Fakturaadress:

Leveransadress:

Postnummer & Postort:

Postnummer & Postort:

Tel:

E-postadress:

Beställning: Basketset Plus min.16st.
Set:
Lag:
Färg kombination:
Total antal:
OBS!! Från ställ 1-16 gäller ordinarie pris.
Från ställ 17 och uppåt lämnas 10 % rabatt
Plus 1
3 färgad

Plus 2
3 färgad

Plus 3
3 färgad

Plus 4
3 färgad

Plus 5
2 färgad

www.teamprint.se

Placering på trycket som ingår i priset - Här under

väljer du placering på det trycket som ingår i priset.

1. Tryck av klubbens logotyp i fullfärg.

3. NAMN

2. Siffror på shorts, matchtröja fram + rygg i en färg
3. Namn på ryggen i fullfärg

Använd "Comment/Note" verktyg för att visa/rita
placering på trycket.

Eller beskriv här under:
1. Tryck av klubbens logotyp i fullfärg! - placering

2. Siffror på shorts, matchtröja fram + rygg - i en färg - placering

Nummer, namntryck + vikt och längd (pga.storlek):
Skriv nummer, namn (använd bara versaler) , vikt (kg) och längd (cm) på spelaren

OBS! Var noga med att alla namn är rättstavade! Vi kopierar namnen direkt från filen.
Ni kan välja typsnitt från vår web-shop
www.teamprint.se/shop/category.php?id_category=16
Väljer ni eget typsnitt, bifoga det till oss eller tala om namnet på det.

Namn på typsnitt:

www.teamprint.se

Eventuella extratryck - för t.ex. sponsortyck i en färg (max 30x15cm)
tillkommer en kostnad på 40:-/logo inkl. moms
Extra tryck (skicka din logo till oss) - beskriv placering och storlek:

Godkännande...
Jag intygar att uppgifterna i beställningen är riktiga och att den är bindande.
Namn:
Org.nr/Pers.nr:

Datum:

Skicka in din beställning direkt till oss via mail eller fax.
Bifoga tryckoriginal.
Eventuella extratryck (t.ex. sponsortryck) måste vara HELT svarta och vita, dvs det får INTE vara några nyanser
eller toningar. Vill du hellre skicka med mail, så gör gärna det.
Om du har frågor om tryckoriginalet (eller annat) ska du naturligtvis ringa så att vi får hjälpa dig.
Din beställning levereras ungefär 10 arbetsdagar efter att du godkänt den/de korrektur som vi skickar.
Betalning sker 50% i förskott innan tryckningen påbörjas och 50% mot faktura - 15 dagar.
Alla priser är inklusive moms.

www.teamprint.se
E-post: info@teamprint.se
tel/fax: 031-217 216

