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   Pełna oferta na stronie no name www.kolekcja-millenium.pl

1,47 zł 1,38 zł 1,29 zł

1,50 zł 1,40 zł 1,33 zł

1,50 zł 1,40 zł 1,33 zł

1,48 zł 1,38 zł 1,29 zł

1,75 zł 1,65 zł 1,55 zł

1,75 zł 1,65 zł 1,55 zł

2,10 zł 1,96 zł 1,82 zł

2,31 zł 2,16 zł 2,02 zł

2,31 zł 2,16 zł 2,02 zł

1,82 zł 1,55 zł 1,30 zł

1,96 zł 0,45 zł 1,82 zł 0,40 zł 1,69 zł 0,30 zł

1,82 zł 1,69 zł 1,56 zł

1,68 zł 1,57 zł 1,46 zł

1,96 zł 1,82 zł 1,69 zł

1,96 zł 1,82 zł 1,69 zł

etui ZD-1     200 szt w kartonie

etui ZD-1     200 szt w kartonie

etui ZD-2     300 szt w woreczku

etui ZD-7     200 szt w kartonie

etui ZD-16   200 szt w kartonie

etui ZD-17   100 szt w kartonie

etui z ekoskóry standard: 200 szt w kartonie

etui z ekoskóry lux: 200 szt w kartonie

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Ceny netto.

Strona 1

 etui ZD-2 velvet

 etui ekoskóra lux 7,02 zł                                  

 etui ZD-16 * 1,28 zł                                  

6,75 zł                                  

0,68 zł                                  

Cosmo slim    śr. 8 mm

Rey                            

 * nie dla serii Zen, Star, Giant, Mooi Touch, Cosmo Touch

 etui ZD-1 czarne

Giant

Mooi

Star

6,48 zł                                  

2,09 zł                                  

touch pen Mooi              śr. 10mm

touch pen Bello               śr. 8 mm

Długopisy metalowe w opakowaniu typu display (15 szt. w opakowaniu)                                                                                                                                                      

zamówienia próbek z kolekcji pod adresem: reklama@consorts.com.pl 

Etui sprzedajemy tylko do 

długopisów z Kolekcji 

Millenium 2022

grawer 1 strony                    

100-450 szt.

grawer 1 strony                    

1500-3000 szt.

Fit                      śr. 8 mm

Cosmo

touch pen Bond               śr. 8 mm

Zoe długopis gumowy 

Dla większych ilości 

kalkulacja indywidualna 

uzależniona jest od 

dostępności danej serii oraz 

sytuacji na rynku 

walutowym - proszę                        

o kontakt mailowy 

koder@koder.com.pl

Specjalna cena graweru na 

powierzchni gumowej

6. Transport - 1 paczka / 1500 szt. długopisów / waga paczki do 30 kg, cena: 20,00 zł netto i wielokrotność

 2. Minimalna ilość etui w zamówieniu to 50 sztuk z 1 modelu.

serie:  touch pen Bond, touch pen Cosmo Slim, touch pen                                                           

Bello,  touch pen Cosmo, touch pen Mooi, Zoe

0,25 zł

 etui ZD-1 srebrne

 etui ZD-7

serie: Joy, Vic, Mooi, Rey

1,15 zł                                  

serie:  Cosmo, Bond, Cosmo Slim, Fit Informacje dodatkowe:

 nowy display model 2020 zawiera 15 szt.                                                         

długopisów z jednej serii w 1 kolorze 

Cennik  - Kolekcja Millenium

 8. Informacje techniczne dotyczące produktów znajdują się na stronie www.kolekcja-millenium.pl 

 1. Minimalna ilość w zamówieniu to 100 szt długopisów, 50 szt. z koloru i wielokrotność 50 szt.

 3. Pakowanie: 50 szt. woreczek - ilość minimalna w 1 kolorze,  250 szt karton,  500 szt. karton zbiorczy - waga brutto 1 kartonu od 9 do 11 kg 

 4. Kolor wkładu: standardowy kolor niebieski, opcjonalnie za dodatkową opłatą kolor czarny lub czerwony,  szczegóły str. nr 2 

 5. Nie wykonujemy usługi przemontowania oryginalnych wkładów w naszych długopisach z koloru niebieskiego na inny kolor 

seria:  Genius, Zen, Star, Giant

 7. Wysyłka za pobraniem – 1 paczka 30,00 zł netto (w tym 10,00 zł netto usługa pobrania)                      

Bond                 śr. 8 mm

ilość               

100-450 szt.

ilość                        

500-1450 szt.

2,43 zł                                  

Etui / opakowania do długopisów -  katalog str. 40-41

etui ZD-17  

Genius

touch pen Cosmo           śr. 10mm 

długopis - nazwa serii

Cosmo Duo 2 w 1                                                       

wkład niebieski i czarny

Zapraszamy do składania zamówień na adres: reklama@consorts.com.pl

długopisy do ekranów dotykowych - Touch pen

grawer 1 strony                    

500-1450 szt.

ilość                

1500-3000 szt.

0,40 zł 0,35 zł 0,25 zł

 etui ekoskóra standard

0,40 zł 0,35 zł


