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Pudełko na wino EKO opakowanie na DWIE
BUTELKI wina 1 szt.
Cena brutto

2,70 zł

Cena netto

2,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

pud_wino2_eco-494

Producent

RD Studio

Materiał

tektura falista ozdobna 400 g/m2

Wymiary

15,8 x 8 x 33,5 cm

Kolor

Brązowy

Opis produktu
Podwójne opakowanie na wino, na butelki z alkoholem - EKO pudełka na
wino
EKO Opakowanie na alkohol to doskonałe pudełko na wino lub inny butelkowany alkohol.
Kartoniki wykonane z mocnej tektury, przeznaczone dla dwóch butelek, dzięki przemyślanej konstrukcji są bezpieczne do
transportu butelkowanego alkoholu.
Opakowanie ozdobne na alkohol pozwoli w estetyczny i wyjątkowy sposób podarować w prezencie wybrane trunki.
Jeśli chcesz przełamać rutynę i podarować dwie butelki dobrego wina pozostawiając wyjątkowe wrażenie, wystarczy, że
zapakujesz je w nasze opakowanie ozdobne na wino.
Pudełka na wino idealnie nadają się jako prezent firmowy, prezent ślubny, urodzinowy, gdzie niedrogi dodatek może odmienić
wizerunek tradycyjnej butelki.
Dodatkową zaletą opakowań gładkich jest możliwość własnego zdobienia tychże kartoników. Ręcznie wykonane ozdoby mogą
dodatkowo zachwycić obdarowywaną osobę.
Tu kupisz wyprodukowane przez nas Eko Pudełka na wino ✪ zapewniamy szybką dostawę i pomoc w wyborze opakowania na
wino.
Istnieje również możliwość zamówienia kartoników z nadrukiem indywidualnym co jeszcze bardziej uszlachetni opakowanie.
Zobacz przykładowy cennik pudełek na wino z logo »
Wymiary: 158 x 80 x 335 mm
Materiał: tektura falista ozdobna 400 g/m2
Kolor: brązowy EKO

Koszty dostawy
:: DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY ::
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Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
17,00 zł

Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - POBRANIE
Płatność przy odbiorze
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
19,00 zł

Transport paletowy na terenie Polski:
Jedna paleta > 180,00 zł netto (221,40 zł z VAT)
*Ceny zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO) i dotyczą wyłącznie kosztów dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego licząc od dnia wydania jej kurierowi z naszego magazynu.
O zmianie statusu zamówienia klient jest informowany stosownym e-mailem. Jeśli wysyłka realizowana jest za pośrednictwem
DPD, to w dzień dostawy klient otrzyma informację z nr-em telefonu do kuriera oraz jego imieniem. Informacja taka wysyłana
jest na podany w zamówieniu nr telefonu oraz adres e-mail.
Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy w Nowej Soli - BEZPŁATNY
Biuro Obsługi Klienta
ul. Długa 4a lok. 6 (parter)
67-100 Nowa Sól
Odbiór w BOK po wcześniejszym ustaleniu terminu w dniach poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30
Akceptujemy płatności za pobraniem
Składający zamówienie dokonuje opłaty u listonosza lub kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany w
zamówieniu adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz / kurier nie
wyda zamówionej przesyłki. W niektórych formach dostawy może się zdarzyć, że doliczymy do kosztów przesyłki
koszty związane z pobraniem. O wszelkich kosztach klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
Szczegóły znajdują się również w cennikach poszczególnych form dostawy.
Akceptujemy płatności przelewem
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu
zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.
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