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ChairIt strandstol
- til brug for to personer.
100 % Eye-catcher.
Kan bruges ude som inde, sommer og vinter.
Stellet er anodiseret aluminium, der nemt kan monteres uden værktøj.
Garanteret holdbarhed til 2 personer.
Leveres med Deres ønske om print, system og bæretaske
Format: B: 219 x H: 152 x L: 137 cm..
Fremsend Deres klargjorte trykfil, for at få en konkret pris og leveringstid.

Leveringstid: Normalt 8 - 10 arbejdsdage efter modtagelsen af den godkendte korrektur og betaling.
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes
efter ønske. Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk
grænse, fabrik / lager / trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr.
50.00. Alle ordre beregnes med et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes
gerne i udvalg. Disse faktureres ved afsendelsen og krediteres ved returnering i originalemballage og i ubrugt
stand. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal levering på lagervarer er 5 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg.
Produktion fra udlandet kan normalt leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed. Artikler
købt via vor www.web-butik.info kan afvige fra dette, ligesom andre specifikke artikler kan være undtaget
krav til gebyr og håndtering. Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter
aftale. Bemærk venligst at alle produktionsopgaver og hjemtagelser fra udlandet forudsætter betaling ved
ordreafgivelsen.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> https://www.youtube.com/watch?v=7WM5_hSzi_E - http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/448/sider/448.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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