ZAMÓWIENIE

Infolinia +48 660 450 480
obsługa w języku polskim

Prześlij faksem na numer: 0049-2102-896073
lub wyślij na: Pelargonium for Europe
BLOOM's GmbH
Halskestraße 46
D-40880 Ratingen Niemcy

Kontakt dla klientów spoza Niemiec
0049-2102-96440

www.pelargonium-marketing.com

Do wyczerpania zapasów!
Materiały promocyjne będą dostarczane od końca marca do kwietnia 2020 roku.
(PU = jednostka opakowania)

PU

Cena

PL-20-PFE-4

Seria plakatów „Morze kwiatów”, 3 sztuki, DIN A1

1

5,00 €

PL-20-PFE-5

Plakat „Zrelaksuj się”, DIN A1

1

2,00 €

PL-20-PFE-6

Plakat „Bądź spokojny”, DIN A1

1

2,00 €

PL-20-PFE-7

Plakat „Odpręż się”, DIN A1

1

2,00 €

PL-20-PFE-8

Karta pielęgnacyjna, DIN długi

200

9,50 €

PL-20-PFE-9

Baner napinany „Różnorodność kwiatów”, 3 x 0,8 m

1

34,90 €

PL-20-PFE-17

Baner XXL: 3,50 x 2,50 m, materiał flagowy z 10 cm obszyciem na górze i na dole

1

175,00 €

PL-20-PFE-18

Baner XL: 2,80 x 2 m, materiał flagowy z 10 cm obszyciem u góry i na dole

1

110,00 €

PL-20-PFE-19

Baner L: 2,25 x 1,60 m, materiał flagowy z 10 cm obszyciem u góry i na dole

1

72,50 €

Wybierz motyw:

Zrelaksuj się!

Rozkwitaj!

Odpocznij!

PL-20-PFE-20

Baner XXL: 3,50 x 2,50 m, PVC, obszyty i oczkowany dookoła

1

129,90 €

PL-20-PFE-21

Baner XL: 2,80 x 2 m, PVC, obszyty i oczkowany dookoła

1

79,90 €

PL-20-PFE-22

Baner L: 2,25 x 1,60 m, PVC, obszyty i oczkowany dookoła

1

54,00 €

Wybierz motyw:

Zrelaksuj się!

Rozkwitaj!

Odpocznij!

PL-20-PFE-23

Baner XXL: 3,50 x 2,50 m, siatka, obszyty i oczkowany dookoła

1

129,90 €

PL-20-PFE-24

Baner XL: 2,80 x 2 m, siatka, obszyty i oczkowany dookoła

1

79,90 €

PL-20-PFE-25

Baner L: 2,25 x 1,60 m, siatka, szwy i oczkowany dookoła

1

54,00 €

1

80,00 €

Wybierz motyw:
PL-20-PFE-16

Zrelaksuj się!

Rozkwitaj!

Odpocznij!

*Obsługa wizualizacji dużego formatu

Wszystkie ceny w UE plus VAT i koszt wysyłki/ Szwajcaria plus koszty wysyłki. Zmiany i błędy zastrzeżone! Dostawa tylko do wyczerpania zapasów!
* O płata manipulacyjna obowiązuje w przypadku dostarczania gotowych plików do druku. W przypadku konieczności przetworzenia danych repro-technicznych, zostanie naliczona opłata zgodnie z
wydatkami po uprzedniej informacji. Informacje na temat dostarczania danych można znaleźć na stronie www.pelargonium-marketing.eu/infos-und-download
Wysyłka dużych banerów i wysokich nakładów prowadzona jest przez usługodawcę i jest fakturowana osobno.

ADRES

FORMULARZ POLECENIA ZAPŁATY SEPA

Obciąż kwotę faktury z następującego konta: **

nazwisko / imię zleceniodawcy (jeśli jest znane)

Właściciel konta

firma

IBAN

ulica / nr

Instytucja kredytowa

kod pocztowy / miasto / kraj
telefon / fax

Data / podpis

e-mail
NIP (tylko kraje UE)
Tak, chciałbym zamówić newsletter elektroniczny!

** Możliwe tylko w Niemczech i innych krajach UE, jeśli nie wydano jeszcze mandatu polecenia
zapłaty SEPA. Należy pamiętać, że upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA dotyczy wszystkich
przyszłych roszczeń. Możesz go odwołać w dowolnym momencie. Każda pozycja polecenia zapłaty
otrzyma unikalny numer referencyjny upoważnienia.

