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Zamówienia z elementami personalizacji 
 
 

Wszystkie produkty należące do kategorii „Papeteria ślubna” są nieprefabrykowane 

i produkowane według konkretnej specyfikacji konsumenta. 

 

Prosimy o kontaktowanie tylko i wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas składania 

zamówienia w sklepie. W innym przypadku nie jesteśmy w stanie przypisać wiadomości do 

zamówienia i zamówienie może nie zostać zrealizowane. 

 

Nadruk listy gości 

 

1. W celu wykonania nadruku imion i nazwisk gości na zaproszeniach, winietkach lub innych 

elementach personalizowanych, prosimy o uzupełnienie załączonej tabeli. 

2. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność zawartych w tabeli danych. Po 

przesłaniu uzupełnionej tabeli na nasz adres e-mail żadne późniejsze zmiany nie będą brane 

pod uwagę. Brana jest pod uwagę pierwsza przesłana lista gości. 

3. W przypadku, gdy tabela zawiera mniej pozycji niż zamówiono produktów, drukowane są 

puste pozycje (winietki puste, zaproszenia wykropkowane). 

(np. zamówiono 100 winietek lub zaproszeń, tabela posiada 95 gości – wydrukowanych 

zostanie 95 pozycji personalizowanych oraz 5 pustych, do ręcznego wypełnienia). 

4. W przypadku, gdy tabela zawiera więcej pozycji niż zamówiono produktów, wydruk 

ograniczony jest do liczby zamówionych produktów (pierwsze pozycje z tabeli). 

(np. zamówiono 100 winietek lub zaproszeń, tabela posiada 105 gości – wydrukowanych 

zostanie 100 pierwszych pozycji z listy). 

5. W przypadku opisanym w pkt. 4 należy złożyć osobne zamówienie i ponownie przesłać tabelę 

zawierającą niewydrukowane pozycje. Minimalne ilości produktów możliwe do realizacji 

zamówienia widoczne są przy każdym z nich. Nie ma możliwości realizacji mniejsze ilości niż 

wskazana na stronie.  

 

 

Przykład wskazania minimalnej ilości możliwej do realizacji zamówienia. 
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Projekty graficzne 

 

1. Po złożeniu zamówienia prosimy o przesłanie wszelkich treści do nadruku na nasz adres e-

mail. Na podstawie przesłanych treści przygotowywany jest projekt graficzny. 

2. W przypadku projektu graficznego zaproszenia projekt ten jest wysyłany do klienta w celu 

jego akceptacji. Wydruk zaproszeń nastąpi dopiero po akceptacji klienta. Zaakceptowany 

projekt trafia do wydruku i nie ma możliwości wprowadzenia w nim żadnych zmian. 

3. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać projekt graficzny winietek, bilecików, zawieszek lub 

produktów innych niż zaproszenia, albo też chcecie dokonać zmiany czcionki prosimy o 

przesłanie takiej informacji na nasz adres e-mail (bok@weddingstore.pl) wraz z uzupełnioną 

tabelą. Wówczas wydruk nastąpi po akceptacji klienta. W przypadku nie przesłania takiej 

informacji wydruk, następuje zgodnie z projektami widocznymi na naszej stronie www 

(czcionka, kolor, układ). 

 

Czas realizacji 

 

1. Wskazany na stronie www przy każdym z oferowanych produktów czas realizacji, jest 

czasem orientacyjnym i może ulec zmianie. 

2. W przypadku zamówienia planu rozmieszczenia gości (plakatu) ostateczny termin przesłania 

listy gości oraz akceptacji projektu (projekt przygotowywany na życzenie klienta) to 10 dni 

przed uroczystością. 

3. Możliwe jest składanie zamówień ekspresowe – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 

przed złożeniem zamówienia. Dopłata do wykonania zamówienia ekspresowego wynosi 

+50% ceny elementów personalizowanych. 
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