
SERVIZIO CORSE sprievodca

Úvod

Tento sprievodca obsahuje všetky potrebné informácie ohľadne dodania zákazkového oblečenia
pre obchody a tímy.
Veríme,  že  tento  program  môže  poskytnúť  nové  možnosti  predaja  a rozšíriť  rady  verných
zákazníkov Castelli.

Technická špecifikácia produktov

Produkty Servizio Corse sú založené na základe tímového oblečenia Pro Tour tímu SKY, navrhnuté
vylepšiť  výkonnosť  športovca  bez  straty  estetického  aspektu,  tieto  produkty  boli  testované  vo
veternom tuneli v San Diegu, počas vývoja a vylepšovania ich aerodynamických vlastností .

Kontaktná osoba – vybavovanie objednávok

Všetky  potrebné  a nevyhnutné  údaje  musia  byť  zaslané  faxom,  elektronickou,  alebo  klasickou
poštou. Telefonická objednávka nie je možná

Kontakty : 
Pavol Krnáč : +421 905 638 725 
fax: +421 48 4151 021
e-mail: pavol@skprofibike.sk

Ceny

Ceny sú uvedené v cenníku a sú závislé aj od počtu objednaných kusov z položky

Minimálna objednávka

Pre prvú objednávku je požadované objednať minimálne 10 kusov z položky.

Doobjednávky : prvé dve doobjednávky budú fakturované v cene prvej objednávky, za predpokladu
objednania minimálne 10ks z položky (za predpokladu, že prvá objednávka je fakturovaná na 
základe množstva v nižšej cene). Pre nasledujúce objednávky, bude cena kalkulovaná na základe 
objednaného množstva. Toto platí na jeden špecifický dizajn, nie niekoľko objednávok rôzneho 
dizajnu.

Potvrdenie objednávky

Návrh dizajnu, a taktiež objednávka veľkostnej škály musia byť potvrdené podpisom objednávateľa.



Platobné podmienky

Záloha:
Pre každú objednávku je požadovaná záloha vo výške 40% z celkovej hodnoty objednávky s DPH.
Táto záloha bude vypočítaná po zadaní objednaného množstva, aby sa mohol začať návrh dizajnu
a zaslanie vzoriek dizajnu a farieb vytlačených na látke.

Táto platba bude fakturovaná, ako záloha na faktúre pri dodaní objednávky. 
Zvyšok je splatný pri dodaní tovaru.
  
Doprava

Nie je súčasťou objednávky

Cena grafického návrhu

Cena grafického návrhu je € 200 bez DPH za predpokladu, že celková objednávka je menšia ako €
6.000,00 bez DPH. Poznámka: táto cena je účtovaná i keď sa dodá kompletný návrh, pretože cena
je účtovaná za spracovanie a úpravu vášho dizajnu do strihu jednotlivých položiek.

Každé  logo  musí  byť  dodané  vo  vektorových  krivkách,  za  každé  logo,  ktoré  bude  potrebné
transformovať do kriviek bude účtované € 50 bez DPH.

Nevektorové formáty .jpg, .bmp, .tif, .gif, .psd, a .pdf (zatvorené). 
Vhodný vektorový formát .eps, .ai, alebo .pdf (len otvorené súbory).

Farby

Farby použité v dizajne je potrebné pre produkciu dodať s označením Pantone číslom farby podľa
vzorkovníka Castelli, ktorý vám radi poskytneme.

Fluorescenčné farby

Tým, že nie je  možné vytvoriť  fluorescenčnú farbu digitálne,  môže cena tohto návrhu variovať
a bude odhadnutá na požiadanie  zákazníkom.  Vzhľadom na to,  že  potlač  takouto farbou bude
musieť byť vytvorená inou technológiou, tak cena bude vyššia a závislá od počtu farieb.

Čas dodania objednávky

Po  zaplatení  zálohy,  odsúhlasení  dizajnového  návrhu  a potvrdení  objednávky  s presnými
veľkosťami, bude objednávka vyhotovená do 8 týždňov (čas dopravy od výrobcu k zákazníkovi do
tohto nie je započítaný – odporúčame pridať cca 2 týždne).
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