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IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL. OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU PRZESYŁKI 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Standardowo wystawiamy paragon. Jeśli potrzebujesz fakturę VAT proszę podaj dane: 

NIP ..............................................................................      ............................................................................................................................................................... 
 
…………............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

Przy zakupie powyżej 500zł pokrywamy koszty przesyłki. Czas realizacji zamówienia 7 dni roboczych + czas dostawy. 
 

DOSTAWA:         kurier GLS  – 19,90                                                               Poczta Polska  PRIORYTET  – 19,90                    
 

ZAPROSZENIA  
Zaproszenia ilość tekst cytat cena  Zaproszenia ilość tekst cytat cena 

AUGUST tekst nr 6   1,60 JUDYTA     

AUGUST    2,10 KAMELIA     

AURORA lazur     KLARA     

AURORA brąz     KORNELIA     

BAZYLI     MAGNUS     

DAFNE     MAGNUS blu     

FILIP     MAGNUS Brown     

FILIP blue     MAGNUS red     

FRED     MIRELLA bordo     

FRYDERYK     MIRELLA grafit     

GAUDI     MIRELLA granat     

GERWAZY     MIRELLA karmel     

GRACJA piórko żółte     MIRELLA złoto     

GRACJA piórko czerwone     RACHELA     

GRACJA piórko zielone     RITA blu     

HORTENSJA     RITA brown     

JAGIENKA bordo     RITA gray     

JAGIENKA cappuccino     RITA red     

JAGIENKA grafit     ROZANA     

JAGIENKA granat     różyczka: biała, czerwona, fioletowa, granatowa, niebieska, srebrna, 
zielona, złota, inna kolorystyka dostępna po uzgodnieniu telefonicznym 

JOWITA     ROKSANA red     

JÓZEFINA bordo     SCHOLASTYKA     

JÓZEFINA grafit     STELLA     

JÓZEFINA granat     STELLA blue     

JÓZEFINA złoto          

 

KARTA WSTĘPU-1_ilość: KARTA WSTĘPU-2_ilość: 
 

DANE DO INDYWIDUALNEGO NADRUKU W ZAPROSZENIACH  (nadruk indywidualny wykonujemy od 30 szt.): 

nazwa szkoły .............................................................................................................................................................................................................. 

data ................................................ godzina ..................... miejsce studniówki ........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ST MEDIA  08-400 Garwolin, ul. Polska 1 
tel/fax 25 682 46 55,  tel. 25 682 01 10;  tel. kom. 697 079 812 

email: zaproszenia@zaproszenia.com 
 

www.zaproszenia.com                 www.studniowka.net.pl 
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Standardowo wystawiamy paragon. Jeśli potrzebujesz fakturę VAT proszę podaj dane: 

NIP ..............................................................................      ............................................................................................................................................................... 
 
…………............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

Przy zakupie powyżej 500zł pokrywamy koszty przesyłki. Czas realizacji zamówienia 7 dni roboczych + czas dostawy. 
 

DOSTAWA:         kurier GLS  – 19,90                                                               Poczta Polska  PRIORYTET  – 14,90                    
 

KOTYLIONY 
 
 

EWA  
kolor szerokiej, 

wiszącej wstążki 
nadruk standardowy 

ilość 
nadruk indywidualny 

ilość ADAM 
kolor szerokiej, 

wiszącej wstążki 
nadruk standardowy 

ilość 
nadruk indywidualny 

ilość 

Wzór 1 
   krążek bordowy    
      

Wzór 2 
   krążek granatowy    

      

Wzór 3 
   krążek złoty    

      
 
 
 

EMIR biały czerwony fioletowy granatowy kremowy niebieski srebrny zielony złoty  żółty  

nadruk standardowy ilość           
nadruk indywidualny ilość           

 

EMMA   biały czerwony fioletowy granatowy kremowy niebieski srebrny zielony złoty  żółty  

nadruk standardowy ilość           
nadruk indywidualny ilość           

 

ELIZA   biały czerwony fioletowy granatowy kremowy niebieski srebrny zielony złoty  żółty  

na rękę           
z agrafką           

 

EMI    biały czerwony fioletowy granatowy kremowy niebieski srebrny zielony złoty  żółty  

ilość           

 

EFREM biały czerwony fioletowy granatowy kremowy niebieski srebrny zielony złoty  żółty  

ilość           

 

LENA czerwony kremowy łososiowy niebieski srebrny śliwkowy wrzosowy zielony złoty  żółty  

nadruk standardowy ilość           
nadruk indywidualny ilość           

 

LETYCJA czerwony kremowy łososiowy niebieski srebrny śliwkowy wrzosowy zielony złoty  żółty  

nadruk standardowy ilość           
nadruk indywidualny ilość           
 

 
Inne wersje kolorystyczne kotylionów po uzgodnieniu telefonicznym. 

Dane do indywidualnego nadruku na kotylionach :  

..……………………………………………………………………………………......................................................................................................................…………… 

ST MEDIA  08-400 Garwolin, ul. Polska 1 
tel/fax 25 682 46 55,  tel. 25 682 01 10;  tel. kom. 697 079 812 

email: zaproszenia@zaproszenia.com 
 

www.zaproszenia.com                 www.studniowka.net.pl 


