
Zapraszamy do zapoznania się z cenami na przy-
pinki okrągłe. Nasze przypinki oferujemy w różnych 
grupach cenowych (zależnie od wielkości badzika 
oraz liczby przypinek, którą Państwo zamawiacie).  
W przypadku wysyłki, do ceny realizacji należy doli-
czyć koszt dostawy. Możliwy odbiór osobisty lub wy-
syłka tanim kurierem miejskim na terenie Wrocławia.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi niższymi 
cenami na przypinki.

Istnieje możliwość realizacji zlecenia w opcji ekspres – 
dodatkowo płatnej + 25% kwoty zlecenia.

Jeżeli chcesz, aby na Twojej przypince był indywidu-
alny projekt, lecz sam nie umiesz go przygotować – 
zleć go nam! Startujemy już od 10 zł netto!

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu  
z działem obsługi Klienta.

MULTIFORMAT sp. z o.o. 
ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław, kom. +48 505 299 062, biuro@multiformat.pl

UWAGA! PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO

sztuki 25 mm 38 mm 45 mm 55 mm 75 mm 100 mm
0001 - 0010 3,00 zł 3,00 zł 3,30 zł 3,70 zł 4,90 zł -
0011 - 0050 2,40 zł 2,45 zł 2,50 zł 2,60 zł 4,50 zł -
0051 - 0100 2,00 zł 2,20 zł 2,40 zł 2,50 zł 3,95 zł -
0101 - 0200 1,80 zł 1,90 zł 2,05 zł 2,15 zł 2,95 zł 3,40 zł
0201 - 0300 1,40 zł 1,55 zł 1,75 zł 1,95 zł 2,70 zł 3,35 zł
0301 - 0500 1,30 zł 1,45 zł 1,60 zł 1,70 zł 2,30 zł 3,30 zł
0501 - 1000 1,20 zł 1,30 zł 1,35 zł 1,40 zł 2,05 zł 3,00 zł
1001 - 1500 1,10 zł 1,20 zł 1,25 zł 1,30 zł 1,90 zł 2,80 zł
1501 - 2000 0,95 zł 1,05 zł 1,15 zł 1,25 zł 1,70 zł 2,70 zł
2001 - 2999 0,80 zł 0,90 zł 1,00 zł 1,10 zł 1,45 zł 2,50 zł
3000 - …..... powyżej 3000 sztuk cena przypinek do indywidualnego ustalenia

CENNIK


