Karty plastikowe

Legitymacja Służbowa Nauczyciela
Szczegóły oferty druku

1.

Cena - 12,00 zł brutto za 1 sztukę. Cena uwzględnia:
• skanowanie i obróbkę zdjęcia,
• skanowanie podpisu,
• personalizację karty.

2.

Złożenie zamówienia
Wypełnione formularze z pieczęcią szkoły i podpisem Dyrektora, należy dostarczyć do firmy
Solex Sp. z o.o. przesyłką poleconą lub osobiście. Wymagane formularze to:
a) Umowa
b) Zamówienie zbiorcze
c) Dane personalne nauczyciela
formularze w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej pod adresem:
http://karty.solex.com.pl/nauczyciele.html

3.

Dane na legitymacji
Zdjęcie, podpis nauczyciela oraz dane personalne można dostarczyć do nas zarówno w wersji
elektronicznej, jak i zwykłej. W tym celu należy wykorzystać załączony formularz.
a) Zdjęcie - musi być kolorowe, może być dostarczone w dowolnym wymiarze.
Na karcie zostanie wydrukowane w formacie 20 x 25 mm.
b) Dane nauczyciela.
• imiona - w dwóch wierszach po 14 znaków każde,
• nazwisko - w dwóch wierszach do 14 znaków
c) Dane pracodawcy.
Na nazwę pracodawcy przeznaczone są 4 wiersze do 30 znaków każdy.
Prosimy podawać pełną nazwę i adres.
d) T
 ermin ważności.
Legitymację służbową wystawia się na okres 3 lat od wydania. W trzecim roku (licząc od
roku wystawienia) legitymacja ważna jest do końca lutego.
(np.: legitymacja wystawiona w 2017 roku jest ważna do 28.02.2020 r.)

4.

Dostarczenie
Gotowe legitymacje mozna odbrać osobiście w firmie Playada Sp. z o.o., ul. Wystawowa 2 , 25672 Kielce lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.

Gwarancje
W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty drukowanej u nas, gwarantujemy wykonanie
nowego egzemplarza za 50% ceny. Karta objęta jest gwarancją przez cały okres jej ważności, w
tym czasie można więc zgłaszać reklamacje. W przypadku uszkodzeń lub błędów leżących po
stronie Wykonawcy - dodruk karty gratis.

6.

Kontakt
tel. 660 20 797 lub e-mail: ezegadlo@solex.com.pl
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