
PODJETJE (Sedež naročnika): ___________________________________________________________________________ 
NASLOV (Ulica, hišna št., poštna št., ime kraja):_____________________________________________________________ 
NASLOV ZA DOSTAVO BLAGA:___________________________________________________________________________ 
KONTAKTNA OSEBA:___________________________________________________________________________________ 
TELEFON:________________ MOBITEL:________________ E-MAIL:_____________________________________________ 
DAVČNI ZAVEZANEC (obkroži):     DA    NE                                       DAVČNA ŠTEVILKA:_________________________________ 
PLAČILO:    PO PREDRAČUNU - predračun vam pošljemo na e-mail. Če e-mail ni naveden vam predračun pošljemo na vaš naslov. 
ODPREMA BLAGA (obkroži):   -  OSEBNI DVIG na sedežu podjetja Reprografika d.o.o.   -  Dostava 

POTEK NAROČILA: 1.) Izpolnete naročilnico in jo pošljete po pošti na naslov: Reprografika, d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna., ali  
skenirano pošljete na e-mail: reprografika@siol.net  2.) Ko prejmemo naročilo, vam pošljemo informativni predračun.  
 3.) Po plačilu vam pošljemo blago v navedenem roku. 

  SPLOŠNI POGOJI !

Vse cene so FCO skladišče Reprografika d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna. Pridržujemo si pravico do dviga cen, če se razmere na trgu bistveno 
spremenijo. Prodaja ni namenjena fizičnim osebam! Izdelki so na voljo v omejenih količinah. V primeru, da določen izdelek poide, ne moremo vedno 
garantirati ponovne dobave! 
Dobavni roki za blago so odvisni od tega ali imamo blago na zalogi ali ga moramo uvoziti. Načeloma je dobavni rok za blago 1 do 9 delovnih dni. V 
primeru, da se odločite še za tisk, vezenje ali gravuro, se dobavni rok podaljša. Dobavni roki vam bodo sporočeni ob naročilu blaga. 
Strošek dostave po ceniku Pošte Slovenija. V primeru izbire osebnega dviga blaga na sedežu podjetja Reprografika d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna 
ni dodatnih stroškov za kupca. 
Dostavo blaga vrši podjetje GLS Slovenija. Dostavo izvršijo v roku 24-48 ur od prevzema pošiljke. Blago dostavijo do vhodnih vrat v stavbo. Podjetje 
Reprografika d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali zamude pri dostavi, ki so neposredna krivda kurirskega podjetja oz. 
dostavljalca. Dostavljalci se vam s časom dostave niso dolžni prilagajati! 
Minimalne vrednosti naročila nimamo, minimalne količine naročila so označene zraven izdelkov. 
Reklamacije na količino blaga upoštevamo ob prevzemu blaga. Reklamacije na kvaliteto priznavamo v roku 8 dni od prevzema blaga. Morebitna 
reklamacija ne velja za blago s tiskom, vezenjem ali gravuro v kolikor storitve niso bile naročene pri podjetju Reprografika,  d.o.o.
Slike v katalogu so simbolične. Dovoljena so odstopanja blaga, na primer: oblika, velikost, material, barva. 

Z naročilom, potrditvijo naročila ali plačilom se kupec strinja s splošnimi pogoji! 

ZAPOREDNA
ŠT.

ŠIFRA IZDELKA NAZIV IZDELKA BARVA KOLIČINAVELIKOST TISK 

1,28  € + DDV, Šifra: 8-ZC1299 Min.količina: 15 parov
Otroške rokavice iz akrila za zaslone na dotik, ena 
velikost. Dva prsta sta premazana s posebnim 
premazom, 15 x 12,5 cm
Brendiranje: Tisk E

REPROGRAFIKA d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna
T: 051 414 520, 051 427 824
www.reprografika.si
e-mail:reprografika@siol.net

ZA POMOČ PRI NAROČANJU
NAS POKLIČITE NA GSM: 051 427 824 
ALI NAM PIŠITE NA: reprografika@siol.net




