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I.I.I.I. ZASADY OGÓLNE ZAMAWIANIAZASADY OGÓLNE ZAMAWIANIAZASADY OGÓLNE ZAMAWIANIAZASADY OGÓLNE ZAMAWIANIA    
 

ILOŚĆ: 
Minimalna liczba zamawianych zaproszeń to każdorazowo 30 SZTUK. 
  

CENY: 
Poniższy cennik zawiera wycenę poszczególnych dostępnych formatów zaproszeń. Wszystkie elementy wchodzące w skład danego zaproszenia 
zostały wyszczególnione i opisane. Podane ceny są kwotami brutto przeliczonymi dla 60-ciu i więcej sztuk zaproszeń.  
Poniżej 60-ciu zamawianych sztuk zaproszenia są droższe w zależności od ilości:  

⋅⋅⋅⋅ Dla 30-45 sztuk zamawianych zaproszeń: + 2,50 zł/sztuka do ceny podstawowej 

⋅⋅⋅⋅ Dla 46-59 sztuk zamawianych zaproszeń: + 1zł/sztuka do ceny podstawowej 
 

Zaproszenia w wybranym formacie można zamówić korzystając z gotowego projektu prezentowanego na stronie (dopasowanie gratis) lub 
wprowadzić modyfikacje/poprawki kolorystyczne/zamówić nowy projekt (za dodatkową opłatą).  
Na życzenie wystawiamy faktury VAT. 
 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie obejmuje wyłącznie drukowane elementy, wykonane na podstawie autorskich projektów. Zaproszenia i dodatki ślubne 
wykonywane są według projektu graficznego (gotowego lub nowego dedykowanego konkretnej parze) wraz z wszystkimi prezentowanymi na 
projekcie elementami składowymi. Sprzedaży podlega gotowy, wydrukowany projekt, oraz jego wszelkie elementy składowe (koperty, naklejki, 
wstążki itp.) wykonany na postawie prezentowanego w formie elektronicznej (pliki JPG) projektu, który zostaje zatwierdzony na etapie 
projektowym. Projekty do realizacji we własnym zakresie nie podlegają sprzedaży. Nie udostępniamy projektów/plików źródłowych do 
wykorzystania do własnych potrzeb.  
 

PAPIER:  
Standardowo wszystkie projekty drukowane są na papierze kredowym 300-350 g. Do niektórych projektów prezentowanych na stronie 
dobierany jest inny papier (wówczas jest on wliczony w cenę zaproszenia). Istnieje też możliwość zmiany papieru na inny niż przewidziany 
został w projekcie prezentowanym na stronie. W przypadku chęci zmiany papieru dedykowanego danemu projektowi doliczane są dodatkowe 
opłaty. Kwestię papieru i ewentualnych dopłat najlepiej wyjaśnić przed złożeniem zamówienia. Inne rodzaje papieru: wycena indywidualna. 
 

REGULAMIN: 
Podejmując współpracę z pracownią Projekt Ślub akceptujesz nasz REGULAMIN. Projekt Ślub zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie 
wszystkich swoich realizacji.  
 

II.II.II.II. OPCJE ZAMAWIANIAOPCJE ZAMAWIANIAOPCJE ZAMAWIANIAOPCJE ZAMAWIANIA    
Jaki masz wybór?  

1. OPCJA STANDARD 
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu 
 

2. OPCJA STANDARD PLUS KOLOR  
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu wraz ze zmianą ich kolorystyki 
 

3. OPCJA MODYFIKACJA  
Zamówienie obejmuje zaproszenia wg gotowego projektu oraz wykonanie w nim poprawek graficznych i kolorystycznych 
 

4. OPCJA PROJEKT INDYWIDUALNY - 1 NOWY PROJEKT  
Zamówienie obejmuje zaproszenia przygotowanie wg. jednego nowego projektu zaproszenia wg Waszych wytycznych. Możemy bazować na 
gotowym formacie, połączyć kilka gotowych motywów na jednym zaproszeniu lub stworzyć coś zupełnie nowego. 
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Ile to kosztuje?  

1. OPCJA STANDARD  
WYBÓR GOTOWEGO PROJEKTU ZAPROSZENIA 

     

KOSZTY: cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 
• Cena w opcji STANDARD obejmuje dopasowanie tekstu w wybranym projekcie prezentowanym na naszej stronie. 

•  Jeżeli wybierzecie gotowy projekt zaproszenia dokonujemy w nim niezbędnych zmian. Wprowadzony zostanie Wasz tekst zaproszenia, jednak jego długość 
i układ nie powinny znacznie odbiegać od oryginału  

• W cenniku podane są elementy składowe zaproszenia i ich ceny, większość projektów można zamówić z dodatkową wkładką (luźną kartą) z informacjami. 

• W projektach zawierających zdjęcia, zostają one zmienione na Wasze w cenie zaproszenia. Zdjęcia należy przesłać w formie pojedynczych plików jpg 
(powinny mieć dobrą rozdzielczość). 

• Projekt STANDARD nie uwzględnia zmian czcionek/ elementów graficznych / kolorystycznych. Zaproszenia wykonujemy zgodnie z wybranym projektem 
prezentowanym na stronie. Wszelkie zmiany graficzne, zmiany w układzie zaproszenia, projekty dodatkowych kart, których dany projekt nie obejmuje ( np. 
karta love story/oś czasu/ foto) wyceniane są indywidualnie. 

• Projekt mapki w opcji STANDRAD jest płatny 50 zł. Mapki rysujemy w jednej wersji na podstawie trasy wyznaczonej przez Google Maps, dlatego prosimy o 
przesłanie nam podglądu trasy. Mapka jest schematyczna, nie jest obrazem kartograficznym 

• Standardowe zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Wypisanie nazwisk gości na 
zaproszeniach jest dodatkowo płatne. 

• Do przygotowania projektu należy przesłać dokładnie sprawdzone treści, ponieważ wykonanie większej ilości poprawek tekstowych (ponad 3-krotnie) jest 
dodatkowo płatne (wycena indywidualna). 

 
PŁATNOŚCI: przedpłata 200 zł + reszta kwoty po akceptacji projektu 
W przypadku zamówienia projektu gotowego zaproszenia wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 200 zł na poczet prac związanych z przygotowaniem 
projektu. Koszt projektu jest w wliczony w cenę zaproszeń, i kwota 200 zł jest odejmowana w końcowym rozliczeniu za zaproszenia. Pozostałą część kwoty za 
zamówione zaproszenia należy wpłacić po zatwierdzeniu projektu do druku i po otrzymaniu mailowego podliczenia płatności. W przypadku odstąpienia przez 
zamawiającego od wydruku zaproszeń po otrzymaniu projektu do zatwierdzenia wpłacona kwota 200 zł nie jest zwracana (stanowi ona zapłatę za prace 
projektowe wykonane przy dopasowaniu projektu).  

 

2. OPCJA STANDARD PLUS KOLOR  
ZMIANA KOLORYSTYKI W WYBRANYM GOTOWYM PROJEKCIE ZAPROSZEŃ 

 
KOSZTY: 100-150 zł (wyceniane indywidualnie) + cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 
• Opcja STANDARD PLUS KOLOR to opcja STANDARD z dodatkową usługą zmiany kolorów 

• Cena w opcji STANDARD PLUS KOLOR obejmuje zmianę kolorystyki w wybranym projekcie prezentowanym na naszej stronie oraz wszystkich elementów, 
które zawiera opcja STANDARD. 

• KOLORY na projekcie zostają zmienione na wybrane przez Was. W tej opcji wykonujemy też standardowe konieczne poprawki w gotowym projekcie– tekst 
+ ewentualnie zdjęcia. Projekt mapki płatny dodatkowo (jak w opcji STANDRAD). 

• Kolory będą zbliżone do wybranych przez Was, nie mamy jednak możliwości uzyskania idealnego odcienia jak np. na zdjęciu z inspiracją. Kolory, jakie 
wyświetlają monitory będą się nieco różnić się od tych na wydruku. Po wykonaniu projektu na życzenie możemy przesłać pocztą próbny wydruk koloru 
(wydłuża to realizację o ok. tydzień).   

• W niektórych projektach zmiana kolorystyki oznacza konieczność wykonania grafik zupełnie od nowa i jest traktowana jako Modyfikacja lub Nowy Projekt.  
O możliwość zmian należy zapytać przed złożeniem zamówienia.  

PŁATNOŚCI: przedpłata 300 zł + reszta kwoty po akceptacji projektu 
W przypadku zamówienia projektu gotowego zaproszenia ze zmianą kolorów wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 300 zł. Koszt zmian 
kolorystycznych to 100-150 zł, reszta wpłaconej kwoty jest odejmowana od końcowej ceny za zaproszenia. Pozostałą część kwoty za zamówione zaproszenia 
należy wpłacić po zatwierdzeniu projektu do druku i po otrzymaniu mailowego podliczenia płatności. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wydruku 
zaproszeń po otrzymaniu projektu do zatwierdzenia wpłacona kwota 300 zł nie jest zwracana (stanowi ona zapłatę za prace projektowe wykonane przy 
dopasowaniu projektu). 
  

3. MODYFIKACJA  
ZMIANY GRAFICZNE I KOLORYSTYCZNE W WYBRANYM GOTOWYM PROJEKCIE ZAPROSZEŃ    

 

KOSZTY: 200 zł (koszt wykonania zmian w gotowym projekcie) + cena zaproszenia wg. formatu x ilość zaproszeń 
• MODYFIKACJA zakłada wykonanie poprawek graficznych i kolorystycznych w gotowym projekcie zaproszenia  
• Wybieracie gotowe zaproszenia, które się Wam najbardziej podobają 

• Dopasujemy wybrane zaproszenie do Waszej kolorystyki ślubu , dokonamy drobnych poprawek graficznych, edycji czcionek, dopasujemy treści i inne 
elementy. 

• Cena MODYFIKACJI obejmuje zmianę kolorystyki , drobne poprawki graficzne/zmianę niektórych motywów/czcionek w wybranym projekcie 
prezentowanym na naszej stronie. Wykonanie projektu mapki również jest wliczone w cenę. Mapki rysujemy w jednej wersji na podstawie trasy 
wyznaczonej przez Google Maps, dlatego prosimy o przesłanie nam podglądu trasy. 

• Cena nie uwzględnia rysowania zupełnie nowych grafik i motywów (taką usługę uwzględnia PROJEKT INDYWIDUALNY) 

• Standardowe zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Wypisanie nazwisk gości na 
zaproszeniach jest dodatkowo płatne. 

• Do przygotowania projektu należy przesłać dokładnie sprawdzone treści, ponieważ wykonanie większej ilości poprawek tekstowych (ponad 3-krotnie) jest 
dodatkowo płatne (wycena indywidualna). 

 
PŁATNOŚCI: przedpłata 300 zł + reszta kwoty po akceptacji projektu 
W przypadku zamówienia projektu z  modyfikacją wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 300 zł. Koszt modyfikacji to 200 zł, reszta wpłaconej kwoty 
jest odejmowana od końcowej ceny za zaproszenia. Pozostałą część kwoty za zamówione zaproszenia należy wpłacić po zatwierdzeniu projektu do druku i po 
otrzymaniu mailowego podliczenia płatności. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wydruku zaproszeń po otrzymaniu projektu do zatwierdzenia 
wpłacona kwota 300 zł nie jest zwracana (stanowi ona zapłatę za prace projektowe wykonane przy dopasowaniu projektu).  
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4. PROJEKT INDYWIDUALNY- 1 NOWY PROJEKT 
KOSZTY: 300 zł (koszt przygotowania nowego projektu graficznego) + cena zaproszenia wg. formatu* x ilość zaproszeń 
* Formaty zaproszeń nie ujęte w cenniku wyceniane są indywidualnie na podstawie szczegółowych wytycznych 

• Opcja PROJEKT INDYWIDUALNY zakłada przygotowanie jednej nowej wersji projektu zaproszenia wg Waszych wytycznych 

• Cena PROJEKTU INDYWIDUALNEGO obejmuje stworzenie jednej wersji projektu w wybranym przez Was motywie, kolorystyce, czcionkach wraz z 
narysowaniem nowych grafik (lub wykorzystaniem w inny sposób tych, które już mamy). Wykonanie projektu mapki również jest wliczone w cenę. Mapki 
rysujemy w jednej wersji na podstawie trasy wyznaczonej przez Google Maps, dlatego prosimy o przesłanie nam podglądu trasy. 

• Wybierzcie  format zaproszenia, który Wam najbardziej podoba (wszystkie dostępne formaty opisane są w cenniku) i na nim stworzymy coś specjalnie 
dopasowanego do Waszej stylistyki ślubu. Możemy też stworzyć nowy format zaproszeń, jednak przed złożeniem zamówienia należy zapytać o możliwość 
jego wykonania oraz wycenę. 

• Możemy bazować na gotowym projekcie, połączyć kilka motywów na jednym zaproszeniu lub stworzyć coś zupełnie nowego 

• W cenie 300 zł otrzymujecie jedną wersję projektu stworzonego na podstawie Waszej wizji i wytycznych. 

• Cena nie uwzględnia rysowania kilku wersji nowych grafik. 

• Po wykonaniu jednej wersji projektu na podstawie przesłanych przez Was informacji i inspiracji, wysyłamy Wam projekt do zatwierdzenia. Następnie po 
konsultacjach wprowadzamy drobne poprawki (w cenie projektu poprawki wykonujemy maksymalnie 2- krotnie - nie wykonujemy już nowej wersji 
wybranego projektu) i wysyłamy Wam ostateczną wersję do zatwierdzenia. Większa ilość poprawek graficznych płatna dodatkowo.  

• W zaproszeniu indywidualnym ważne jest określenie kolorystyki, motywu przewodniego i stylistyki wesela. Możemy też coś w tej kwestii doradzić i 
zaproponować. 

• Zaproszenia otrzymujecie wydrukowane, w zamówionej liczbie, z wszystkimi elementami, które zostały zawarte w projekcie (wstążki, koperty, znaczki itp.) 

• Standardowe zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Wypisanie nazwisk gości na 
zaproszeniach jest dodatkowo płatne. 

• Do przygotowania projektu należy przesłać dokładnie sprawdzone treści, ponieważ wykonanie większej ilości poprawek tekstowych (ponad 3-krotnie) jest 
dodatkowo płatne (wycena indywidualna). 

 
PŁATNOŚCI: przedpłata 400 zł + reszta kwoty po akceptacji projektu 
W przypadku zamówienia projektu indywidualnego wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 400 zł. Koszt projektu to 300 zł, reszta wpłaconej kwoty 
jest odejmowana od końcowej ceny za zaproszenia. Pozostałą część kwoty za zamówione zaproszenia należy wpłacić po zatwierdzeniu projektu do druku i po 
otrzymaniu mailowego podliczenia płatności. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wydruku zaproszeń po otrzymaniu projektu do zatwierdzenia 
wpłacona kwota 400 zł nie jest zwracana (stanowi ona zapłatę za prace projektowe wykonane przy tworzeniu projektu).  

 
 

III.III.III.III. CENCENCENCENYYYY    GOTOWYCHGOTOWYCHGOTOWYCHGOTOWYCH    ZAPROSZEŃ (WG FORMATÓW)ZAPROSZEŃ (WG FORMATÓW)ZAPROSZEŃ (WG FORMATÓW)ZAPROSZEŃ (WG FORMATÓW)  

    

1. KLASYCZNE 
 

1.1. KLASYCZNE KWADRAT  

Cena brutto: od 8,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 14 x 14 cm (po złożeniu) drukowanego na papierze kredowym mat. 350g, zadrukowanego 
dwustronnie i ozdobnej koperty (15,6cm x 15,6 cm) oraz opcjonalnie wkładek - kart dwustronnych z dodatkowymi informacjami (R.S.V.P., 
mapka, love story, foto, info o noclegach itp.) 
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 8,00 zł/sztuka   -  zaproszenie składane na pół  

⋅⋅⋅⋅ 10,00 zł/sztuka - zaproszenie + 1 x dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka - zaproszenie + 2 x dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką wliczona w cenę 
 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna  
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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1.2. KLASYCZNE KWADRAT PLUS 
Cena brutto: od 10,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 14 x 14 cm (po złożeniu) drukowanego na papierze kredowym mat. 350g, zadrukowanego 
dwustronnie oraz wklejanej białej karty z treścią (dodatkowo usztywniającej zaproszenie) i ozdobnej koperty (15,6cm x 15,6 cm)  oraz 
opcjonalnie wkładek -kart dwustronnych z informacjami (R.S.V.P., mapka, love story, foto, info o noclegach itp.).  
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 10,00 zł/sztuka - zaproszenie (z wklejaną kartą)   

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka - zaproszenie (z wklejaną kartą) + 1 dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ 14,00 zł/sztuka - zaproszenie (z wklejaną kartą) + 2 dwustronne wkładki  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką wliczona w cenę 
 
 * Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

1.3. KLASYCZNE PROSTOKĄT 
 Cena brutto: od 8,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 10 x 15 cm (po złożeniu) drukowanego na papierze kredowym mat. 350g, zadrukowanego 
dwustronnie i ozdobnej koperty C6 oraz opcjonalnie wkładki dwustronnej z dodatkowymi informacjami (R.S.V.P., mapka, love story, foto, info o 
noclegach itp.).  
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 8,00 zł/sztuka - zaproszenie składane na pół 

⋅⋅⋅⋅ 10,00 zł/sztuka - zaproszenie + 1 dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C6 z naklejką wliczona w cenę 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

2. STYLOWE 
Cena brutto: od 13,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 14 x 14 cm (po złożeniu) przewiązanego satynową wstążką, drukowanego na papierze 
kredowym mat. 350g. Zaproszenie zadrukowane jest dwustronnie. Na pierwszej stronie zaproszenia przyklejone jest białe kółko z logiem 
(średnica 7,5 cm, papier kreda mat 250 g) przytwierdzające wstążkę do zaproszenia. Opcjonalnie zaproszenie może zawierać dodatkowe 
wkładki - karty dwustronne z dodatkowymi informacjami (R.S.V.P., mapka, love story, foto, info o noclegach itp.) 
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka - zaproszenie (z kółkiem, przewiązane wstążką)  bez dodatkowych wkładek (kart)  

⋅⋅⋅⋅ 15,00 zł/sztuka - zaproszenie (z kółkiem, przewiązane wstążką)  + 1 dwustronna wkładka 

⋅⋅⋅⋅ 17,00 zł/sztuka - zaproszenie (z kółkiem, przewiązane wstążką)  + 2 dwustronne wkładki 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką i otworem na wystającą wstążkę wliczona w cenę. 
 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
* Każde gotowe zaproszenie z tego formatu można zamówić bez wstążki, wówczas cena ustalana indywidualnie 
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3. GLAMOUR 
Cena brutto: od 13,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 14 x 14 cm (po złożeniu) przewiązanego satynową wstążką, drukowanego na papierze 
kredowym mat. 350g. Zaproszenie zadrukowane jest dwustronnie. Do środka jest wklejana biała karta (papier kreda mat 300 g) 
przytwierdzająca wstążkę do zaproszenia.  Opcjonalnie zaproszenie może zawierać dodatkowe wkładki - karty dwustronne z dodatkowymi 
informacjami (R.S.V.P., mapka, love story, foto, info o noclegach itp.) 
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka – zaproszenie (z wklejaną kartą, przewiązane wstążką)  bez dodatkowych wkładek (kart)   

⋅⋅⋅⋅ 15,00 zł/sztuka - zaproszenie (z wklejaną kartą, przewiązane wstążką  + 1 dwustronna wkładka 

⋅⋅⋅⋅ 17,00 zł/sztuka - zaproszenie (z wklejaną kartą, przewiązane wstążką  + 2 dwustronne wkładki 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką i otworem na wystającą wstążkę wliczona w cenę. 
 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

* Każde gotowe zaproszenie z tego formatu można zamówić bez wstążki, wówczas cena zgodna z pkt  1.2 KLASYCZNE KWADRAT PLUS 
 
 

4. POJEDYNCZE KARTY 
 

4.1 POJEDYNCZE KARTY KWADRATOWE  
Cena brutto: od 10,00 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi kilka dwustronnie zadrukowanych kart (14 cm x 14 cm ; papier kredowy mat. 350g oraz koperta z naklejką 
opcjonalnie przewiązanych sznurkiem lub cienką tasiemką z dołączoną okrągłą karteczką (fi 5 cm)  oraz koperta z naklejką. 
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 10,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 2-oma kartami  

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 3-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką wliczona w cenę.  

⋅⋅⋅⋅ przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ każda kolejna karta +2zł/szt. 
 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna  
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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4.2 POJEDYNCZE KARTY KWADRATOWE PRZEWIĄZANE WSTĄŻKĄ 
Cena brutto: od 12,00 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi kilka dwustronnie zadrukowanych kart (14 cm x 14 cm ; papier kredowy mat. 350g) przewiązanych wstążką 
satynową lub sznurkiem oraz koperta z naklejką (i otworem na wystającą wstążkę). 
Karty mogą być połączone na dwa sposoby, sposób wiązania nie wpływa na cenę. 

A) Karty przewiązane są wstążką lub sznurkiem, po zdjęciu wstążki mamy kilka luźnych kart 
B) Karty są przedziurkowane i połączone trwale poprzez przewiązanie wstążką lub sznurkiem 

CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 2-oma kartami ** tylko w opcji ze sznurkiem 

⋅⋅⋅⋅ 14,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 3-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka - zaproszenie w wersji z 4-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ 18,00 zł/sztuka - zaproszenie w wersji z 5-ema kartami 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta (15,6x15,6 cm) z naklejką wliczona w cenę. 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

4.3 POJEDYNCZE KARTY PROSTOKĄTNE MIX 
Cena brutto: od 9,00 zł/sztuka 
 

 
W skład zaproszenia wchodzą dwie dwustronnie zadrukowane karty (10cm x 15 cm i mniejsza 8 cm x  12 cm; papier kredowy mat. 350g) 
opcjonalnie przewiązane sznurkiem lub cienką tasiemką oraz koperta z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 9,00 zł/sztuka – zaproszenie w formie dwóch luźnych kart   

⋅⋅⋅⋅ 11,00 zł/sztuka – zaproszenie w formie dwóch luźnych kart  przewiązanych sznurkiem lub tasiemką  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C6 z naklejką wliczona w cenę 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
4.4 POJEDYNCZE KARTY PROSTOKĄTNE PRZEWIĄZANE WSTĄŻKĄ 
Cena brutto: od 11,50 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi kilka dwustronnie zadrukowanych kart (10 cm x 15 cm ; papier kredowy mat. 350g) 
przewiązanych wstążką/cienką tasiemką/sznurkiem oraz koperta z naklejką (i otworem na wystającą wstążkę). 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 11,50 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 2-oma kartami ** tylko w opcji ze sznurkiem 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 3-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ 14,50 zł/sztuka - zaproszenie w wersji z 4-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C6 z naklejką wliczona w cenę. 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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5. HARMONIJKA 
5.1 HARMONIJKA POTRÓJNA 
Cena brutto: 13,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie w formie trzyczęściowej dwustronnej harmonijki (po złożeniu 10cm x 15 cm, papier kredowy mat 350 g). W skład zestawu wchodzi 
koperta c6 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka - zaproszenie harmonijka + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

5.2 HARMONIJKA MINI 
Cena brutto: 12,50 zł/sztuka 

 
Zaproszenie w formie małej, czteroczęściowej dwustronnej harmonijki (po złożeniu 13cm x 8 cm, papier kredowy mat 300 g). W skład zestawu 
wchodzi koperta (gładka lub perłowa, 9x14 cm) z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 12,50 zł/sztuka - zaproszenie harmonijka + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

5.3 HARMONIJKA MINI PLUS 
Cena brutto: 12,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie w formie harmonijki. Format składa się z okładek (13cm x 8cm - przód i tył, papier kredowy mat 350 g) z zaokrąglonymi rogami 
oraz doklejonego do nich środka w postaci czteroczęściowej, jednostronnej harmonijki (po złożeniu 12cm x 7cm, papier kredowy mat 160 g). W 
skład zestawu wchodzi koperta (gładka lub perłowa, 9x14 cm)  z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka - zaproszenie harmonijka + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

5.4 HARMONIJKA POCZWÓRNA 
Cena brutto: 14,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie w formie czteroczęściowej dwustronnej harmonijki (po złożeniu 10cm x 15 cm, papier kredowy mat 350 g). W skład zestawu 
wchodzi koperta c6 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 14,00 zł/sztuka - zaproszenie harmonijka + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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5.5 HARMONIJKA LIST 
cena brutto: od 11,50 zł/sztuka 

 
Format składa się z czteroczęściowej harmonijki (o formacie 13x8 cm po złożeniu), drukowanej jedno lub dwustronnie (papier kredowy mat. 
300g) oraz koperty (w formacie 9 x 14 cm) przyklejonej do dwustronnie zadrukowanej karty (16 x 11 cm)+ (papier kredowy mat. 350g ). W skład 
zestawu wchodzi koperta z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 11,50 zł/sztuka – harmonijka jednostronna + karta okładkowa z kopertą  

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka – harmonijka dwustronna + karta okładkowa z kopertą  
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
6. FORMAT DL 

6.1 KARTY DL 
cena brutto: od 7,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z jednej (lub kilku) karty formatu DL (format 21 x 10 cm, papier kreda 350g) oraz koperty DL lub specjalnie zaprojektowanego 
folderu z grafiką w stylu zaproszenia. Koperty perłowe lub gładkie, otwierane poziomo lub pionowo (ograniczona liczba kolorów). Format 
KARTA DL stosowany jest najczęściej przy zaproszeniach np. w formie biletu/karnetu. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 7,00 zł/sztuka – zaproszenie w formie pojedynczej karty  + koperta z naklejką 

⋅⋅⋅⋅ 9,00 zł/sztuka – zaproszenie w formie dwóch luźnych kart  + koperta z naklejką 

⋅⋅⋅⋅ 15,00 zł/sztuka – zaproszenie w formie pojedynczej karty  + folder w stylu zaproszeń  

 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
6.2 DL KLASYCZNE 
cena brutto: 9,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia składanego na pół 10 x 21 cm (po złożeniu) drukowanego na papierze kredowym mat. 350g, zadrukowanego 
dwustronnie oraz eleganckiej koperty DL. Koperty perłowe lub gładkie, otwierane poziomo lub pionowo (ograniczona liczba kolorów). 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 9,00 zł/sztuka - zaproszenie składane z kopertą 
 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna  
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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6.3 DL GLAMOUR 
cena brutto: od 14,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z kilku dwustronnie zadrukowanych kart (10 cm x 21 cm ; papier kredowy mat. 350g) oraz koperty z naklejką i otworem na 
wystającą wstążkę. Karty są przedziurkowane i połączone trwale poprzez przewiązanie wstążką. 
 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 14,00 zł/sztuka  - zaproszenie w wersji z 3-ema kartami  

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka - zaproszenie w wersji z 4-ema kartami   

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta DL z naklejką wliczona w cenę. 

⋅⋅⋅⋅  
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna  
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
7. KSIĄŻECZKA 

cena brutto: 19,00 zł/sztuka 

Zaproszenie w formie książeczki. Okładka (10 x 15 cm po złożeniu, papier kredowy mat. 350 g) wewnątrz ma cztery strony (papier kredowy 
mat. 300g): 1- treść zaproszenia, 2- dodatkowe informacje (r.s.v.p., kwiaty), 3-mapka lub informacje, 4- zdjęcie narzeczonych. Całość połączona 
wstążką lub lnianym sznurkiem. W skład zestawu wchodzi też koperta c6 z naklejką lub znaczkiem. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 19,00 zł/sztuka – zaproszenie książeczkowe + koperta z naklejką  
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

8. POTRÓJNE SKŁADANE 
 

8.1 POTRÓJNE KLASYCZNE 
cena brutto: 13,00 zł/sztuka 

 
 Zaproszenie składane na zakładkę w literę „C” (42 cm x 14 cm ; po złożeniu 14cm x 14cm) drukowane dwustronnie na papierze kredowym mat. 
350g . W skład zestawu wchodzi koperta (perłowa, 15,6x15,6 cm ) z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka – zaproszenie trzyczęściowe + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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8.2 POTRÓJNE NIESYMETRYCZNE 
cena brutto: 13,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie niesymetryczne w układzie pionowym składane na zakładkę (po złożeniu 14cm x 14cm) drukowane dwustronnie na papierze 
kredowym mat. 350g . W skład zestawu wchodzi koperta (perłowa, 15,6x15,6 cm ) z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka – zaproszenie trzyczęściowe + koperta z naklejką 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
 
8.3 POTRÓJNE NIESYMETRYCZNE DL 
cena brutto: 13,00 zł/sztuka 

 
Format składa się z zaproszenia zginanego ołtarzykowo do środka -niesymetrycznie ( 21x10cm po złożeniu) drukowanego dwustronnie na 
papierze kredowym mat. 350g. W skład zestawu wchodzi koperta ( DL, perłowa lub gładka) z naklejką.  
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 13,00 zł/sztuka – zaproszenie niesymetryczne 
Koperta z naklejką wliczona w cenę. 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 

 
 

8.4 POTRÓJNE NIESYMETRYCZNE LUX 
cena brutto: 17,00 zł/sztuka 
 

 
Format składa się z zaproszenia zginanego ołtarzykowo do środka -niesymetrycznie ( 10 x15cm po złożeniu). Okładkę zaproszenia stanowi 
ozdobny papier bez zadruku (kolorowy/złoty/eko itd.) w środku wklejone białe karty z tekstem (papier kredowy mat. 300g). Całość spina 
papierowa opaska z tekstem lub tasiemka/sznurek z małą karteczką (fi 5 cm) z inicjałami. W skład zestawu wchodzi koperta (C6, perłowa lub 
gładka) z naklejką.  
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 17,00 zł/sztuka – zaproszenie niesymetryczne z opaską 
Koperta z naklejką wliczona w cenę. 
 

* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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9. DUŻY FORMAT 
 

9.1 DUŻA KARTA  
cena brutto: od 10,00 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi duża dwustronnie zadrukowana karta (format 21x 15 cm, papier kreda mat 350 g lub inny) oraz koperta C5 z 
naklejką (różne kolory). Do zaproszeń może być dołączona druga mała karta informacyjna ( format 15x10cm, papier kreda mat 350 g lub 
inny).Opcjonalnie całość może być przewiązana lnianym sznurkiem lub cienką wstążeczką . Zestaw zawiera kopertę C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 10,00 zł/sztuka  - Duża karta  

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka  - Duża karta + mała karta  

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

9.2 DUŻA KARTA PLUS 
cena brutto: od 12,00 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi duża dwustronnie zadrukowana karta (format 21x 15 cm, papier kreda mat 350 g lub inny) z doklejaną 
białą/kremową mniejszą kartą z zaokrąglonymi rogami (doklejana karta usztywnia zaproszenie) oraz koperta C5 z naklejką (różne kolory). Do 
zaproszeń może być dołączona druga mała karta informacyjna ( format 15x10cm, papier kreda mat 350 g lub inny).Opcjonalnie całość może być 
przewiązana lnianym sznurkiem lub cienką wstążeczką . Zestaw zawiera kopertę C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 12,00 zł/sztuka  - Duża karta  

⋅⋅⋅⋅ 15,00 zł/sztuka  - Duża karta + mała karta  

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

9.3 DUŻA KARTA Z OPASKĄ 
cena brutto: od 17,00 zł/sztuka 

 
W skład zaproszenia wchodzi duża dwustronnie zadrukowana karta (format 21x 15 cm, papier kreda mat 350 g lub inny) oraz jedna lub dwie 
karty informacyjne (format 10x15cm, papier kreda mat 350 g lub inny). Karty są połączone zdejmowaną ozdobną papierową opaską. Zestaw 
zawiera kopertę C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 17,00 zł/sztuka  - Duża karta + 1x karta informacyjna + opaska  

⋅⋅⋅⋅ 19,00 zł/sztuka  - Duża karta + 2x karta informacyjna + opaska  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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9.4 DUŻE ZAPROSZENIE KLASYCZNE 
cena brutto: od 14,50 zł/sztuka 

 
Zaproszenie składane na pół, duży zeszytowy format, zadruk dwustronny (format 21x 15 cm po złożeniu, po rozłożeniu format A4, papier kreda 
mat 350 g lub inny). W środku wklejona karta (biała lub kremowa z treścią) z zaokrąglonymi rogami, która usztywnia zaproszenie. Opcjonalnie 
w skład zestawu może wchodzić dwustronna wąska wkładka informacyjna (21x7cm z zaokrąglonymi rogami), całość może być przewiązana 
sznurkiem z dowiązaną małą karteczką ( format ok. 6x4cm, papier 250g kreda). Zestaw zawiera kopertę C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 14,50 zł/sztuka - Zaproszenie  

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka - Zaproszenie + 1 x wąska dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

9.5 OŁTARZYK 
cena brutto: od 14,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie składane na pół, duży zeszytowy format, zadruk dwustronny (format 21x 15 cm po złożeniu, po rozłożeniu format A4, papier kreda 
mat 350 g lub inny). Opcjonalnie w skład zestawu może wchodzić dwustronna wąska wkładka informacyjna (10x15cm papier kreda mat 350 g 
lub inny), całość może być przewiązana sznurkiem z dowiązaną małą karteczką ( format ok. 6x4cm, papier 250g kreda). Zestaw zawiera kopertę 
C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 14,00 zł/sztuka - Zaproszenie  

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka - Zaproszenie + 1 x dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
 

9.6 OŁTARZYK PLUS 
cena brutto: od 16,00 zł/sztuka 

 
Zaproszenie składane ołtarzykowo, duży zeszytowy format, zadruk dwustronny (format 21x 15 cm po złożeniu, po rozłożeniu format A4, papier 
kreda mat 350 g lub inny). W środku wklejona karta (biała lub kremowa z treścią)z zaokrąglonymi rogami, która usztywnia zaproszenie. 
Opcjonalnie do zaproszeń można zamówić dwustronną wkładka informacyjna (10x15cm papier kreda mat 350 g lub inny). Zestaw zawiera 
kopertę C5 z naklejką. 
CENA: 

⋅⋅⋅⋅ 16,00 zł/sztuka - Zaproszenie  

⋅⋅⋅⋅ 18,00 zł/sztuka - Zaproszenie + 1 x dwustronna wkładka  

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem +2zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Przewiązanie kart sznurkiem i dodatkowa okrągła karteczka +3,50zł/sztuka 

⋅⋅⋅⋅ Do wszystkich opcji koperta C5 z naklejką wliczona w cenę. 
* Istnieje możliwość zmiany papieru: wycena indywidualna 
* OPCJE PŁATNE DODATKOWO – zobacz pkt. IV 
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IV.IV.IV.IV. OPCJE PŁATNE DODATKOWO OPCJE PŁATNE DODATKOWO OPCJE PŁATNE DODATKOWO OPCJE PŁATNE DODATKOWO  
 

PROJEKT MAPKI W GOTOWYM PROJEKCIE: 50 zł  
Projekt mapki w opcji STANDRAD jest płatny 50 zł. Mapki rysujemy w jednej wersji na podstawie trasy wyznaczonej przez Google Maps, dlatego 
prosimy o przesłanie nam podglądu trasy. Mapka jest schematyczna, nie jest obrazem kartograficznym. 

 
POPRAWKI GRAFICZNE W GOTOWM PROJEKCIE: 

Projekt w opcji STANDARD wykonywany zgodnie z projektem prezentowanym na stronie. Wszelkie zmiany graficzne, zmiany w 
rozmieszczeniach elementów/treści na zaproszeniach, projekty dodatkowych kart, których dany projekt nie obejmuje ( np. karta love story/oś 
czasu/ foto) wyceniane są indywidualnie.  

 

PERSONALIZACJA ZAPROSZEŃ I KOPERT ((WYPISANIE NAZWISK GOŚCI NA ZAPROSZENIACH/ KOPERTACH): 
Wypisanie nazwisk gości na zaproszeniach lub/i kopertach jest dodatkowo płatne (przy wszystkich opcjach zamawiania). Standardowe 
zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Personalizację wykonujemy 
wyłącznie formie naklejanych na kopertę etykiet. Nie ma możliwości zadruku kopert. W przypadku zamówienia personalizacji zaproszeń i 
kopert za każdą z nich płaci się osobno. 
Cena personalizacji zależy od ilości nazwisk na zaproszeniach lub kopertach: 
- 50zł do 60 personalizowanych zaproszeń/kopert 
- 100zł powyżej 60 personalizowanych zaproszeń/kopert 
- 150zł powyżej 120 personalizowanych zaproszeń/kopert 
Personalizacja dotyczy wyłącznie wypisania nazwisk gości -nie adresujemy kopert. 
 

DODATKOWA WERSJA TEKSTOWA [DOTYCZY WSZYSTKICH OPCJI ZAMAWIANIA]  
Wykonanie drugiej wersji tekstowej zaproszeń informującej o ślubie (tzw. ZAWIADOMIENIE) wykonujemy GRATIS - w treści głównej 
zaproszenia zostaje usunięta informacja o weselu i RSVP 
Jeśli format zaproszenia jest rozbudowany lub zawiadomienie różni się od zaproszenia, wówczas wykonanie wersji tekstowej do zawiadomień 
będzie kosztować : 50 zł  
Kolejne wersje tekstowe zaproszeń bądź ich elementów składowych są dodatkowo płatne 
 

ZAPROSZENIA I DODATKI W KILKU WERSJACH JĘZYKOWYCH  [DOTYCZY WSZYSTKICH OPCJI ZAMAWIANIA] 
 

Zamówienie dodatkowej wersji językowej zaproszeń jest dodatkowo płatne: + 50zł – jest to dopłata jednorazowa do projektu 
Kwota 50 zł doliczana jest za każdą dodatkową wersję językową zaproszeń (np. wersja niemiecka i angielska + 100 zł) 
Wykonanie zaproszeń w wersji dwujęzycznej: + 50 zł (dopłata jednorazowa do projektu) 
Projekty dwujęzyczne dodatków (menu, modlitewników, zawieszek, tabliczek itp. ) wyceniane są indywidualnie 
Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane są wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu.  

 

ZMIANA CZCIONKI TEKSTU W GOTOWYM PROJEKCIE 
Zmiany czcionek są dodatkowo płatne. Wycena indywidualna – od 30 zł 
Czcionki stanowią integralną część graficzną zaproszeń (wprowadzenie innej czcionki może zepsuć charakter zaproszenia). W niektórych 
zaproszeniach tekst stanowi integralną część grafik lub jest rysowany ręcznie - wówczas taka zmiana będzie wymagała większych poprawek jak 
w MODYFIKACJI. O tym, jakie są możliwości wprowadzenia poprawek należy zapytać przed złożeniem zamówienia.  
 

V.V.V.V. WYSYŁKAWYSYŁKAWYSYŁKAWYSYŁKA 
 
KOSZT PRZESYŁKI KURIERSKIEJ (POLSKA):  35zł (Kurier DPD) 
 

⋅⋅⋅⋅ Zawartość paczek jest pakowana starannie, zaproszenia są dobrze zabezpieczone i dla pewności wysyłane wyłącznie przesyłkami 
kurierskimi.  

⋅⋅⋅⋅ Przesyłki kurierskie są doręczane do Państwa następnego dnia roboczego od terminu wysyłki.  

⋅⋅⋅⋅ O terminie wysłania paczki informujemy drogą mailową. 

⋅⋅⋅⋅ Po zeskanowaniu przesyłki przez kuriera otrzymujecie mail/sms z numerem paczki. 

⋅⋅⋅⋅ Standardowo przesyłki doręczane są na następny dzień roboczy od daty nadania (ważne, aby pod wskazanym adresem był ktoś, kto 
odbierze paczkę, w przeciwnym wypadku dostawa może się opóźnić). 

⋅⋅⋅⋅ Wysyłamy wyłącznie opłacone zamówienia 

⋅⋅⋅⋅ Nie ma możliwości nadania przesyłki za pobraniem 

⋅⋅⋅⋅ Koszt przesyłki zagranicznej (Europa): 180-200 zł 
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VI.VI.VI.VI. PRÓBKIPRÓBKIPRÓBKIPRÓBKI 
KOSZT JEDNEJ PRÓBKI WYBRANEGO Z WZORNIKA ZAPROSZENIA:  10 zł /szt 
 

⋅⋅⋅⋅ Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego zestawu próbkowego zaproszeń ślubnych. Projekt ślub nie prowadzi serwisu próbkowego 
dodatków.  

⋅⋅⋅⋅ Próbki można zamawiać wyłącznie spośród z kilku/kilkunastu proponowanych przez projekt ślub przykładowych wzorów i formatów. 
Oferujemy próbki zaproszeń wyłącznie z losowymi danymi, nie ma możliwości zamówienia próbki personalizowanej. Przykładowe 
zaproszenia dają pogląd na jakość wydruku, rodzaj papieru, sposób wykończenia czy charakter oferowanych zaproszeń. 

⋅⋅⋅⋅ Próbki wysyłane są listem poleconym priorytetowym poczty polskiej (próbki wysyłamy raz w tygodniu). Aby zamówić próbki należy złożyć 
zamówienie mailowo. 

⋅⋅⋅⋅ Koszt jednej sztuki i każdej kolejnej próbki to 10 zł/szt. + 9 zł wysyłka do polski (list polecony) do 3 szt. Koszt wysyłki powyżej 3 szt. oraz 
wysyłka zagraniczna - wycena indywidualna.  

⋅⋅⋅⋅ Zamawiając próbki w tytule przelewu należy podać dane personalne osoby zamawiającej oraz numery zamawianych próbek oraz przesłać 
mailowo elektroniczne potwierdzenie dokonania zapłaty. 

⋅⋅⋅⋅ Po złożeniu pełnego zamówienia na konkretny wzór zaproszeń, a przed realizacją wszystkich, można zamówić próbny wydruk własnego 
projektu (przy projektach indywidualnych), aby sprawdzić kolorystykę i jakość wydruku oraz rodzaj papieru (próbne wydruki drukowane są 
na arkuszach a3, bez składania i klejenia elementów). 


