
CENNÍK vyšÍvaNýCh
stužiEK a stúh

Cena kvalitne vyšívanej stužky vrátane zaviazania, zašitia proti rozviazaniu, zapínacieho 
špendlíka a zaletovania na koci proti páraniu je:

vyšívané stužky

vyšívané stuhy a šerpy
Šerpy
čistá šerpa 4,50 € bez vyšívania
šerpa s vyšitím max. 2 slov 12,00 € napr.: Riaditeľ školy, Triedna profesorka
šerpa s viac slovami 16,00 € napr.: Riaditeľ školy 2017-2021
šerpa “kvet” 9,00 € bez vyšívania
šerpa “kvet” vyšívaná 16,00 € možné vyšívanie na obe nožičky

Stuha na triednu knihu
s mašľou bez vyšívania 4,00 € bez vyšívania
s mašľou s vyšívaním 8,00 € napr.: 4.A, oktáva, 2017-2021

Stuha na dvere s mašľou
čistá 7,00 € bez vyšívania
s vyšitím max. 2 slov 13,00 € napr.: 4.C 2017-2021
s vyšitím viac slov 17,00 € napr.: Obchodná akadémia 4.C 2017-2021

Vankúš na stužky 9,00 €
Pečatný vosk 1,40 €

*platí pri záväznom objednaní stužiek, vyšívaných šérp a stúh na dvere a triednu knihu do 31.5.2020.
Poštovné a balné/osobné doručenie do školy je zdarma iba v prípade objednania oznamiek na www.maturitne-oznamko.sk v počte nad 600ks 
a pri súčasnom doručení spolu s oznamkami. V prípade objednania oznamiek do 600ks, neobjednania oznamiek alebo požiadavky doručiť 
stužky alebo časť objednávky skôr, je poštovné a balné/osobné doručenie vo výške 5,90€.

Dodacia lehota vyšívaných stužiek je 2-4 týždne od potvrdenia objednávky našou firmou. V prípade EXPRES dodania (dodanie do 10 
pracovných dní) vyšívaných stužiek je účtovaný poplatok 15€.
Poplatok za doobjednanie resp. zmeny nápisov na stužkách, stuhách alebo šerpách je 5€.

Zľava až 37% na vyšívané stužky
Vankúšik + pečatný vosk len za 3€*

bEžná CEna 2,20 €/ks
Cena pri záväznom objednaní s 37% zľavou do 31.5.2020 1,39 €/ks
stužka - štvorlístok 3,00 €/ks
príplatok za viac ako 4 znaky na druhej nožičke 0,15 €/ks
príplatok za inú farbu stuhy/nite (modrá, červená, žltá, ...) 0,48 €/ks

Vzhľadom na aktuálnu situáciu predlžujeme pre vás AKCIE a ZĽAVY až do konca MÁJA.


