
Beställningsformulär - Reflexvästar - Kontaktuppgifter

Beställning - packet 15st, 25st; 50st eller 100st.

Namn (ansvarig beställare):

Skola/Företag/Förening:

E-postadress:Tel:

Leveransadress:

Postnummer & Postort:

Färg: Storlek:

Antal:

 M/L  XL XXL Färg: Storlek:

Antal:

 M/L  XL XXL

Tryckfärg
Eftersom ljusa och mörka kläder helst inte ska ha samma tryckfärg ska du tala om för oss vilka olika färger de ska ha.

TryckfärgPlaggets färg

Eller beskriv här:

Storlek:

Antal:

XS S

Färg:

Vuxna:

Barn:

Storlek:

Antal:

XS S

Färg:

Storlek:

Antal:

XS S

Färg:

Storlek:

Antal:

XS S

Färg:

TryckfärgPlaggets färg

TryckfärgPlaggets färg TryckfärgPlaggets färg



Placering på trycket som ingår i packetpriset

Tryck placering:

Här väljer du placering och storlek på det trycket som ingår i priset.
Storlek på trycket bestäms lite av hur stor tröjan är samt placering.
Mindre tryck max. 10x10cm - för placeringar 1 eller 2.
Större tryck max 25x25cm - för placering 3 eller  4 .

Om du vill ha flera tryck/namn, går du längre ner till sidan Extratryck, och fyller i placering och storlek där.

Om ni vill ha namntryck fyller ni i namnen på de som önskar detta tillsammans med placerings nummer.

Namntryck och Extra tryck - Om ni vill ha era namn och/eller ett extra tryck på på plaggen.

Extra tryck (skicka din logo till oss) eller namn fram: OBS!!!  Namn - använd bara versaler

Tryck fram

OBS! Var noga med att alla namn är rättstavade!  Vi kopierar namnen direkt från filen.

Tryck placering:



Godkännande...

Jag intygar att uppgifterna i beställningen är riktiga och att den är bindande.

Namn:

Org.nr/Pers.nr:

Skicka in din beställning direkt till oss med mail eller fax (adressuppgifter allra högst upp på första bladet).

Bifoga tryckoriginal. De 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 7 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.
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Placering på trycket som ingår i packetpriset
Här väljer du placering och storlek på det trycket som ingår i priset.
Storlek på trycket bestäms lite av hur stor tröjan är samt placering.
Mindre tryck max. 10x10cm - för placeringar 1 eller 2.
Större tryck max 25x25cm - för placering 3 eller  4 .
 
Om du vill ha flera tryck/namn, går du längre ner till sidan Extratryck, och fyller i placering och storlek där.
Om ni vill ha namntryck fyller ni i namnen på de som önskar detta tillsammans med placerings nummer.
Namntryck och Extra tryck - Om ni vill ha era namn och/eller ett extra tryck på på plaggen.
OBS! Var noga med att alla namn är rättstavade!  Vi kopierar namnen direkt från filen. 
Godkännande...
Jag intygar att uppgifterna i beställningen är riktiga och att den är bindande. 
Skicka in din beställning direkt till oss med mail eller fax (adressuppgifter allra högst upp på första bladet).
 
Bifoga tryckoriginal. De 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 7 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.
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