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krok 1: Wybierz parametry produktu
KOLOR KOSZULKI
Stale dostępne są koszulki w kolorach czarnym i białym.
Pozostałe kolory dostępne są w przeciągu dodatkowych 3-7 dni
Wzór kolorów znajduje się w "SPECYFIKACJI"
Zamawiając kolor inny niż czarny i biały, prosze wybrać opcję
"Inny z dostępnych w specyﬁkacji" a następnie w opisie zamówienia
proszę podać nazwę koloru.
ROZMIAR
Dostępne są koszulki męskie, damskie i dziecięce w najpopularniejszych rozmiarach.
Dokładne wymiary każdej koszulki znajdują się w "SPECYFIKACJI"
Jeśli chcesz koszulkę w rozmiarze innym niż dostępne tutaj to prosimy o kontakt.

RODZAJ NADRUKU
Folia ﬂex to gładka elastyczna folia przypominająca w dotyku gumę.
Zdobienie koszulek tą metodą pozwala na zastosowania tylko jednego koloru
(lub wyjątkowo 2 kolorów, gdy się nie stykają)

folia ﬂex

Nadruki muszą być przygotowane w formacie wektorowym
(ploter tnie folię tylko po obrysie i nie widzi zdjęć)
Jesli chcesz nanieść na koszulkę graﬁka wielokolorową/zdjęcie
to wybierz opcję "pełnokolorowy nadruk".
Będzie on nadrukowany na delikatnym meszku
(w miejscu nadruku koszulka będzie lekko usztywniona)

druk kolorowy
na meszku
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RODZAJ KOSZULKI
HEAVY i ULTRA to koszulki o najwyższej klasie bawełny i dużej wytrzymałości
(polecamy je do długiej eksploatacji i do wielokrotnego prania)
EKO mają nieco niższą gramaturę i trwałość
(polecamy na jednorazowe wydarzenia i jako gadget promocyjny)

MIEJSCE NADRUKU
Z przodu - w dowolnym miejscu przodu koszulki (nie tylko na klatce piersiowej)
Z tyłu - podobnie jak z przodu, nadruk może znaleźć się w dowolnym miejscu tyłu koszulki
Z przodu i z tyłu - nadruk na 2 stronach koszulki (w dowolnych miejscach)

ROZMIAR NADRUKU
A- rozmiar A5 (1/2 kartki ksero)
B- rozmiar A4 (kartka ksero)
C- rozmiar A3 (2x kartka ksero)
A+A, A+B itd... kombinacje rozmiarów w przypadku druku 2-stronnego
Uwaga!
a) Jeśli wybierzesz np. wymiar A (mniejszy), a projekt prześlesz w wymiarze B(większy)
to będzie konieczna będzie dopłata, przed odbiorem zamówienia.
b) Jeśli np. zapłacisz za rozmiar C(wiekszy), a prześlesz projekt w rozmiarze B(mniejszy),
to zwrócimy Ci nadpłatę w formie bonu do wykorzystania na następne zakupy

TERMIN WYSYŁKI
Ekonomiczny - obniży cenę Twojego zamówienia, lecz wydłuży czas oczekiwania
Standardowy - to standardowy czas i cena zamówienia
Ekspresowy - Twoje zlecenie zostanie zrealizowane jako pierwsze, lecz zapłacisz więcej.
Jeśli wybierzesz termin wysyłki, który nie będzie mógł być zrealizowany ze względu na specyﬁczne
parametry zamówienia to poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Jeśli nie będzie Ci odpowiadać
przedstawiona alternatywna propozycja, to zamówienie zostanie anulowane a zapłata zwrócona.

USŁUGI DODATKOWE
Opakowanie Ozdobne - Jeśli Twoje zamówienie ma być prezentem to nie musisz się martwić o opakowanie.
Nasz Artysta plastyk zapakuje koszulkę za Ciebie :)
Projekt wykona Drukarnia - Jeśli nie umiesz lub nie masz czasu by samemu przygotować projekt zgodny
z wytycznymi drukarni to wybierz tą opcję. Skontaktujemy się i wspólnie stworzymy wspaniały projekt :)

krok 2: Wybierz nakład
W tej tabeli przedstawione są ceny koszulek z podatkiem i bez podatku.
(cena w tabeli nie zawiera jeszcze usług dodatkowych i kosztów przesyłki)
Bez względu na wybraną pozycję, sklep automatycznie udziela stosownego rabatu w zależności
od zamawianej ilości.
UWAGA!
Jeśli chcesz zamówić więcej koszulek i na każdej ma być inny nadruk, to prosimy o
wcześniejszy kontakt.
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krok 3: Podsumowanie
SPRAWDŹ I ZAMÓW
Tutaj znajdziesz podsumowanie zamówienia
i przewidywany termin wysyłki.

Zwiększając "Ilość wzorów" zwielokrotniasz Swoje zamówienie!
(np. zamówiłeś 3 koszulki (ilość:3) i zmieniasz "ilość wzorów" na 2
to otrzymasz 6 koszulek)

Cena większa to cena zawierająca podatek i opcje dodatkowe.
(na tym etapie nie ma jeszcze kosztów ewentualnej dostawy)

Brązowy przycisk "Dodaj do koszyka" pozwoli na przejście do koszyka.
w następnym etapie będzie można załączyć własny projekt.
Jeśli nie masz projektu to zleć go nam lub skorzystaj z edytora on-line (poniżej)

Edytor on-line
Wykonaj projekt samodzielnie
W naszym edytorze znajdziesz dużo gotowych
pomysłów, które możesz odrazu użyć lub dowolnie
dopasować do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz wykonać całkowicie nowy projekt
to zalecamy, byś użył szablon z naniesionymi
rozmiarami nadruków.
(Szablon ułatwi to Ci wycenę zlecenia już na etapie
projektowania koszulki)

Po zakończeniu projektowania, nie zapomnij kliknąć "Dodaj do koszyka"

