
ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА

Попълнения формуляр изпратете на факс : 02 / 943 38 02
може да поръчате и на www.unicart.bg
ОФИС СОФИЯ И ШОУРУМ - БОРСА UNICART 
Адрес: ул. „Н.Ракитин” № 2  в двора на  Полиграфически комбинат 
„Димитър Благоев”
Търговски отдел : 02/ 942 98 20; 942 98 21; 942 98 22; 942 98 23

Поръчката може да се получи на място в БОРСА UNICART,  
или да я доставим на посочения от Вас адрес с куриер. При 
еднократна обща поръчка до 200.00 лв., разходите за куриер 
са за сметка на получателя. Поръчката се изпълнява след 
потвърждение от UNICART. Цените са в български лева 
с включено ДДС. Картичките са двойни и се предлагат в 
комплект с плик. Количествата са ограничени. 

Данни за фактуриране: Адрес за доставка на поръчката:
Фирма: ________________________________________
Адрес:  ________________________________________
             ________________________________________
МОЛ:   ________________________________________
ИН:      ________________________________________
ИН по ДДС:  ___________________________________
Начин на плащане:
              ▢  в брой с наложен платеж    ▢ по банков път

Получател: ____________________________________
______________________________________________

(фирма и трите имена на получателя)

гр.: ___________________________  ПК:___________
                                                                

(моля попълвайте пощенския код)

Aдрес: ________________________________________
______________________________________________
телефон: ______________________________________

Заявката е направена от: _______________________________________________________________________________
                                              (лице за контакт)

тел: _______________________________     e-mail: _________________________________________________________

ПОЛЕ ЗА ПОРЪЧКА–3 „Съпътстващи продукти и услуги”:

ПОЛЕ ЗА ПОРЪЧКА–1 НА КАРТИЧКИ СЪС ЗНАКА НА БЧК
всички картички от каталога участват в благотворителната кампания на БЧК и УНИКАРТ

№ Каталожен
номер

Ед. цена
с ДДС

Заявено
кол-во Сума лева № Каталожен

номер
Ед. цена 
с ДДС

Заявено
кол-во Сума лева

1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12

OТСТЪПКИ ЗА СУМА ЛЕВА
за картички със знака на БЧК

13
14

oт 201 до 350 лв. – 10%
oт 351 до 500 лв. – 15%
oт 501 до 1000 лв. – 20%

oт 1001 до 1500 лв. – 25%
oт 1501 до 3000 лв. – 30%
над 3001 лв. по договаряне

Стойност на поръчка 1 с вкл. ДДС:
Отстъпка в проценти:

Сума за поръчка 1 с вкл. ДДС:

ПОЛЕ ЗА ПОРЪЧКА–2 НА календари, опаковъчна хартия и торбички 
тези продукти не участват в благотворителната кампания на БЧК и УНИКАРТ

№ Каталожен
номер

Ед. цена
с ДДС

Заявено
кол-во Сума лева № Каталожен

номер
Ед. цена 
с ДДС

Заявено
кол-во Сума лева

1 4
2 5
3 6

OТСТЪПКИ ЗА СУМА ЛЕВА
за календари, торбички, опаковъчна хартия и др.

7
8

oт 351 до 500 лв. – 10%
oт 501 до 1000 лв. – 15%
oт 1001 до 1500 лв. – 20%

oт 1500 до 2000 лв. – 25%
oт 2001 до 3000 лв. – 30%
над 3001лв по договаряне

Стойност на поръчка 2 с вкл. ДДС:
Отстъпка в проценти:

Сума за поръчка 2 с вкл. ДДС:

Дата : _____________________     Подпис на клиента : ______________________



Уважаеми клиенти,

В каталог КОЛЕДНА КОЛЕКЦИЯ 2009 са представени 181 модела картички със знака на БЧК.
За да Ви улесним в подбора сме подредили артикулите по цени и размери.
След като изберете картичките, с които да поздравите вашите партньори, колеги и приятели, проверете, с какво 

още можем да Ви бъдем полезни. 
В каталога Ви предлагаме избрана колекция от календари, Коледни и новогодишни торби и опаковъчна хартия. 

При интерес от Ваша страна ще Ви предоставим пълен каталог на календари с възможност за поставяне на фирмено 
лого.

Ако Ви е нужна мостра от даден артикул, за да вземете окончателно решение, просто ни се обадете!
Освен това на www.unicart.bg може да разгледате и други наши предложения за корпоративни подаръци – 

репродукции, постери и картини в рамки, албуми за България, магнитни картички, карти за игра с изгледи от 
България, пъзели, кутии за подаръци и др.

Предлагаме Ви и следните продукти и  услуги:
1. Празна единична вложка за  картичка от стандартен паус 80 гр/м²
 Цена за 1 брой вложка, независимо от размера на картичката – 0.16 лв. с вкл. ДДС.
 Върху тази вложка може да отпечатвате на мастилено-струен принтер в офиса си Ваши уникални 

 коледни пожелания.

2. Надписана единична вложка от стандартен паус 80 гр/м² със стандарно коледно пожелание на 4 езика.
 Цена за 1 брой вложка, независимо от размера на картичката – 0.30 лв. с вкл. ДДС.

3. Надписване  на коледни пожелания върху картичка или вложка от паус, или хартия.
• Препоръчителен брой за поръчка от един размер картичка или вложка и еднакъв текст е 500 бр.
• При поръчка под 500 бр. от един размер с един текст, се заплаща стойността за 500 бр.
• При печат върху вложка, допълнително се заплаща стойността на вложката.

Срок за отпечатване:
До 7 работни дни след заплащане на цялата стойност на поръчката и одобрение на проекта от страна на клиента. 

При нестандартна поръчка цената се договаря.

4. Изработка на картичка с уникален дизайн, отпечатана специално за Вашата фирма. 
Цената  се дава за конкретно запитване и зависи от сложността на избраният проект, тиража, вида на материала 

и срока за изработка.

5. Надписване на пощенски плик.
Цената  се дава за конкретно запитване и зависи от тиража, избраната технология за печат на фирменото лого, 

текста  /ситопечат, топъл печат.../ и срока за изработка.

6. Отпечатване на фирмено лого и текст  върху календари.
Цената  се дава за конкретно запитване и зависи от тиража, избраната технология за печат на фирменото лого, 

текста  /ситопечат, топъл печат.../ и срока за изработка.

Ако желаете  да се възползвате от гореизброените продукти  и  услуги, моля уведомете ни  писмено в карето 
„Съпътстващи продукти и услуги” на лицевата страна на ФОРМУЛЯРА.

След като получим поръчката Ви, ще се свържем с Вас за уточняване на всички подробности.
За вложките и надписването на коледни пожелания не се правят отстъпки от обявените цени.
За повече информация – на посочените телефони.

ЦВЕТНОСТ Цени за надписване до 500 бр. 
картички или вложки Цени за всеки брой след 500 бр.

            1 + 0    96.00 лв. + 0.192 лв. / 1 бр.
            2 + 0 108.00 лв. + 0.216 лв. / 1 бр.
            3 + 0 156.00 лв. + 0.312 лв. / 1 бр.
            4 + 0 192.00 лв. + 0.384 лв. / 1 бр.
Бронз  1 + 0 120.00 лв. + 0.240 лв. / 1 бр.


