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Exmo. Sr.,
Com os nossos cumprimentos, vimos pelo presente e-mail enviar os nossos melhores preços para a produção de:
CD áudio impresso a 2 cores
Embalagem Digipak 4 páginas (2 partes)
Nº de unidades
1 000

Valor unitário
0.96 €

Investimento total
€ 960.00

Neste valor está incluído:
CD áudio impresso a 2 cores (Offset alta qualidade + fundo branco)
Impressão utilizando tintas livres de chumbo e materiais pesados, respeitando a norma C.E. art.11
Capacidade CD: 700 MB / 79 minutos áudio
Duplicação de conteúdos
Embalagem digipak de 4 páginas impressa a 4/0 cores com tabuleiro transparente
Material: cartolina 330grs., acabamento a mate de máquina
Handling/Manuseamento (colocação de disco no interior da embalagem)
Celofane de fecho e protecção
Transporte e entrega em morada a designar (Portugal Continental)

Condições gerais de negócio

Aos valores apresentados deverá ser acrescido o IVA à taxa em vigor.
Prazo de entrega: 15 dias úteis
Os prazos acordados para execução do trabalho têm efeito a partir do dia útil seguinte à entrega de todos os elementos, instruções e materiais que o
cliente se tenha comprometido a entregar.
Condições de pagamento: 50% na adjudicação + 50% contra-entrega
Este orçamento é válido, para efeito de adjudicação, pelo prazo de 24 horas, a contar da data da sua emissão, ficando sujeito a revisão após recepção e
análise dos originais e demais materiais necessários à execução do trabalho.

Sem outro assunto de momento, ficando à disposição de V. Exa. para qualquer esclarecimento complementar,
subscrevemo-nos com máxima estima e consideração.
Atentamente,
Pedro Araújo
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