VAZBA DO KNIH
KARTOON s.r.o. je prodejní a knihařský partner Sbírek zákonů - Moraviapress a.s.
www.kartoon.cz   475 502 386  kartoon@kartoon.cz

VYBERTE SI BARVU DESEK

CENA ZA VAZBU ROČNÍKŮ V Kč

Sbírka zákonů

Ročník

počet knih
v celém
ročníku

Vazba
„Klasik“

standardní klasická vazba,
praktické provedení

Vazba
„Imitace kůže“

černá
hnědá

reprezentativní vzhled,
kožené vazby

2015 (7)
2017

2 900,-

3 500,-

2014 (7)
2016

2 900,-

3 500,-

2013 (7)
2015

2 900,-

3 500,-

2012 (7)
2014

2 900,-

3 500,-

2013
2011 (7)

2 900,-

3 500,-

modrá*

* Vazbu imitace kůže lze objednat pouze v hnědé
nebo černé barvě.

Chci doplnit chybějící částky

BARVA VYRAŽENÉHO PÍSMA

Kompletní ceník naleznete na www.kartoon.cz

zlatá

VÍTE, ŽE...?

PĚKNÉ

stříbrná

Daňový doklad je vždy součástí dodávky svázaných Sbírek
zákonů.

Výběr barvy desek a písma je bez příplatku!

Poskytujeme kompletní servis a zajištění Sbírek zákonů ČR
včetně dodávání chybějících částek - nebo jejich výměnu.

DÁLE NABÍZÍME VýROBU + DODÁNÍ:

www.kartoon.cz



Kniha podpisových vzorů



Kniha manželství



Kniha registrovaného partnerství



Kniha narození



Kniha úmrtí

FAKTURAČNÍ ADRESA
Název:
Ulice:

Kontaktní os.:

Město:

1
2016
2017

KLASICKÁ
PRÁCE

PSČ:

IČO:

DIČ:

Tel.:

2. tel.:

Fax:

E-mail:

Vaše Sbírky zákonů před vazbou seřadíme a srovnáme. V případě objednání „doplnění“ je také doplníme o chybějící
částky ve spolupráci s vydavatelem Sb. zák. - Moraviapress a.s. Uvedené ceny vstupují v platnost 1. ledna 2018 a jsou
uvedeny bez DPH. Čtěte info na druhé straně - sleva až 5 %!!!

VYBERTE SI OBJEDNÁNÍ: WWW.KARTOON.CZ  NEBO E-MAILEM  NEBO ZAŠLETE POŠTOU.
Razítko + podpis
V

dne

2018
2016

DOPRAVA SBÍREK ZÁKONŮ A KNIH PO CELÉ ČR TAM I ZPĚT
VAŠE SBÍRKY ZÁKONŮ JSOU VŽDY POJIŠTĚNY NA

50.000 Kč

BEZ OBAV!

TRADICE  JISTOTA  KVALITA

O Vaše Sbírky zákonů se vždy postaráme. Stačí nám zavolat a řešení Vám nabídneme. Kdykoliv lze také poslat faxem tuto objednávku a nebo navštívit naší internetovou
adresu www.kartoon.cz (viz níže…).
JAK TO FUNGUJE?
Náš pracovník k Vám přijede pro Sbírky zákonů a Vy mu odevzdáte Sbírky ke svázání: svázané
je dostanete u Vás v kanceláři od téhož člověka nazpět. Je to pohodlné!
JEDNODUCHÉ?

Ano! To má smysl. Na přední stranu tohoto letáku jen napište požadovaný rozsah
Sbírek zákonů, který má být svázán, provedení desek a písma (nyní je výběr bez příplatku) a vyplněnou objednávku odešlete na námi uvedenou adresu či faxové číslo.
Na www stránkách dokonce se slevou 3–5 % (viz spodní část textu) pouze kliknete na
„Objednávkový formulář“ a vybíráte vhodné kombinace …
OSTATNÍ...

Také můžete Sbírky zákonů osobně předat ke svázání v naší zakázkové kanceláři v Klíšské ulici č. 3392/37 v Ústí nad Labem od pondělí do pátku vždy od 8.00
do 16.00 hod. Naše vazby jsou kvalitní - provádíme pouze klasické práce. Veškeré
použité materiály nenarušují životní prostředí. Součástí našeho programu služeb je
vázání všech druhů časopisů do knih jako např: zpravodaje, rozhledy, příklady z praxe, sešitové vydání výkladů a vzorů, ekonomické časopisy, účetní uzávěrky, sestavy,
mzdové listy, kroniky, třídní knihy, diplomové a bakalářské práce - nechte si je také
svázat u nás!

Kvalitu garantujeme v celé EU www.kartoon.cz
Pokud objednáte vazbu Sbírek zákonů nebo jiných časopisů prostřednictvím našich
internetových stránek www.kartoon.cz obdržíte ihned slevu z celkové ceny za vazbu 3 %.
Věrnostní program? Samozřejmě!
Máte od nás již svázané Sbírky zákonů? V tom případě Vám náleží SLEVA 2 %!
Celkem tedy můžete získat až 5 % slevy z celkové ceny!!!
Veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou pouze fakturační a nejsou dále zpracovávány.
Vaše přání, dotazy a náměty (možno využít info@kartoon.cz):

Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem., tel.: 475 502 386

VAZBA SBÍREK ZÁKONŮ

WWW.KARTOON.CZ

Solvayova 1597/3, Ústí nad Labem 400 01
Tel.: 475 502
Tel.:386,
475 fax:
502 475
386 501 773
 info@kartoon.cz
www.kartoon.cz

