rólunk

roll-up

vinyl fólia

épület háló

plakát

belépés

Keresés az oldalon:

HÍREK/AKCIÓ

TERMÉKEK

Kategóriák
Termékek
Akciós termékek
Roll-up
Roll-up standard

NYOMTATÁS

ANYAGLEADÁS

GARANCIA

KAPCSOLAT

Az általunk biztosított garancia 3 ÉV, minden termékünk és nyomtatási szolgáltatásunk esetében.

Roll-up két oldalas

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül:

Roll-up óriás
Roll-up Lux
Roll-up csere
Sajtófal - Pop-up
EXPO csomag
X-banner
Kültéri Banner stand
Strandzászló
Strandzászló csepp
Strandzászló uszony

SZÁLLÍTÁS/FIZETÉS

Garancia

A garancia csak és kizárólag a rendeltetésszerű használat esetében vehető igénybe.

A beltéri eszközök kültéri használata
Átlagosnál nagyobb szél, víz, vagy UV hatásnak kitett eszközök
Nem megfelelően elvégzett karbantartás
Az eszköz használata, látható sérülés ellenére is
Szélterhelés esetében:
Az 50 km/h- nál erősebb szélterhelést nem bírják az általunk felhasznált anyagok. Ebben az esetben az
eszközöket javasolt bevenni, illetve a szeles időszak lejárta után visszahelyezni.

Nem vállalunk felelősséget a következőkért:

Strandzászló kellékek

10%- nál kisebb színeltérések, melyek a különféle anyagok alap színkülönbsége miatt jelentkezhetnek

Nemzeti zászlók
Címeres nemzeti zászló
Címer nélküli nemzeti zászló
Nemzetek zászlói
Kerti zászló
Székely zászló
Európai Uniós zászló
Történelmi zászlók
Gyász zászlók
Zászlórudak

Bevásárlókosár
A bevásárlókosara jelenleg üres.

Hírlevél

Név
E-mail
Adatvédelmi szabályzatot
elfogadom

Feliratkozás

Nyomtatási szolgáltatásoknál csak abban az esetben vállaljuk a felelősséget, amennyiben a grafikai
anyagleadási feltételek be vannak tartva.

Strandzászló téglalap
Zászlók

Kapcsolat

keresés...

Garancia

Roll-up prémium

regisztráció

Sajtófal esetén a lenyomtatott terméken észlelhető 3 mm- nél kisebb eltérések, melyek szintén a
technológiából fakadhatnak
Kihelyezés esetén kizárólag a kihelyezés összegéig vállaljuk a felelősséget.
Kiszállítás esetén nem vállalunk felelősséget a felmerülő problémákért, ezt ugyanis továbbértékesített
szolgáltatásnak minősítjük. Amennyiben ez nem felel meg az ügyfélnek, a terméket személyesen veheti
át.
Az átlagos gyártási idő 2-5 munkanap. A 24 órás gyártás során felárért cserébe garantáljuk, hogy a
termék 24 óra múlva átvehető. Ez természetesen munkanapban értendő, és attól a ponttól számolódik,
hogy az SOS gyártást jóváhagytuk, illetve az ügyfélnek visszajeleztünk.
Garanciális problémákkal kapcsolatban csakis a fizetést követően lehet panaszt tenni.

Fa zászlórúd
Műanyag zászlórúd
Kínáló pult
Plakátsin
Plakát keretek
Világító táblák
Megállító tábla
Prospektus állvány
Molinó rögzítés, állvány

Nyomtatás
Molinó
Építési háló
Vinyl fólia

Honlapunkon cookie-kat használunk, hogy a
legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Cookie szabályzat

Óriás plakát
Citylight
Plakát papír
Hurkolt poliészter / Zászló
Tapéta nyomtatás
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Elutasítom

Elfogadom

Speciális ajánlatok

Roll-up X85
szélesség: 85 cm magasság:
200 cm

39 000 Ft
részletek
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