
para: Associação Cultural de Plectro data: 23 de Agosto de 2013

a/c: Exmo. Sr. Pedro Gonçalves de: Pedro Araújo
e-mail: orquestra.bandolins@gmail.com e-mail: pedro.araujo@brandit.pt

telefone: nº de pág: 1
fax: hora:

orçamento n.º: BP45320813 ref.:

A informação contida neste fax/email é considerada confidencial e destina-se apenas a ser usada pelo destinatário. A reprodução e/ou divulgação, total ou parcial, do seu conteúdo 
por pessoa(s) não autorizada(s) é estritamente proibida. Se recebeu este documento por engano, pedimos o favor de nos informar. Obrigado.
The information on this fax/email is confidential and is meant for exclusively usage of his consignee. The reproduction and/or disclosure of its content, totally or partly, by unwarranted 
people is strictly forbidden. If you received this document by mistake, please inform us. Thank you.

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 Valor unitário Investimento total
1 000 0.96 €  €  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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