
 

 

Formularz zamówienia  www.bella-arte.pl 

 
Przesyłając do nas formularz w tytule wiadomości e-mail prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego. 
 

Prosimy o poprawne wypełnienie formularza i wpisywanie informacji w kratki poniżej punktów. 
Usprawni nam to pracę, co przyczyni się na szybszą realizację zamówienia. 

 

1. Dane zamawiającego: (Imię i nazwisko) 

 
 

2. Dane do wysyłki:    
 

                      Imię i nazwisko    

 Adres dostawy zamo wienia  
   (ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

                                 E-mail*    

                              Telefon    
       
                * e-mail, z kto rego wysyłane jest zamo wienie. Proszę sprawdzic  jego poprawnos c . 

 
3. Dane do Rachunku( nie wystawiamy faktury VAT):    

  

 
4. Cała nazwa kartki świątecznej: (pełna nazwa wzoru z indeksem)  np.  Bożonarodzeniowe 05/BKT   

 

 
5. Kolor tasiemki satynowej: (pełna nazwa)   np. tasiemka elegancki róż JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU (w opisie każdego przedmiotu jest  

        informacja co jest do wyboru) 
       Wzornik tasiemek satynowych - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
6. Kolor bazy kartki/okładki :  np. czerwony z połyskującymi drobinkami  JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU (w opisie każdego przedmiotu jest 
informacja co jest do wyboru) 
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7. Kolor papieru na kto rym jest nadruk : (biały lub kremowy) JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU (w opisie każdego przedmiotu jest  
        informacja co jest do wyboru) 

 
 
8. Rodzaj tłoczenia: (pełna nazwa tłoczenia)   np. ramka śnieżynki SZYLD  DOTYCZY TYLKO WZORU „Bożonarodzeniowe 01/BN/TOC”           

 
 
9. Numer wybranej czcionki:  
       Wzory czcionek - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
10. Rodzaj aplikacji na tasiemce:  np. biała śnieżynka DOTYCZY TYLKO WZORU „Bożonarodzeniowe 01/BN/BO oraz 01/BN/BOK   ”  

 
 
11. Tekst życzeń : 
       Przykładowe teksty  - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 
Wybierz przykładową treść lub wpisz własną. Korzystając z treści przykładowych pamiętaj o odpowiednim zredagowaniu - UZUPEŁNIENIU JEJ SWOIMI DANYMI.  
W treści używaj dużych i małych liter, tak jak występują w zdaniu, nie stosuj wyłącznie dużych liter, bez względu na wybraną czcionkę.  

Jeśli ma być umieszczone LOGO, to proszę przesłać je w załączniku 
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12. Uwagi 

 

 
 

Radzimy, aby przed przesłaniem formularza zamówienia z tekstem życzeń  
sprawdzić wszystko kilka razy. Dzięki temu przyśpieszy to realizację zamówienia. 

 

Dodatkowo przypominamy, że złożone zamówienie jest kompletne w momencie otrzymania odpowiednio  
wypełnionego formularza zamówienia przesłanego mailowo wraz z zakupem określonej liczby przedmiotów w naszym sklepie 

 jak i zaksięgowania ustalonej płatności na naszym koncie bankowym. 
 

Poczekaj na nasz kontakt - do 3 dni roboczych. 
Po otrzymaniu od Państwa poprawnie wypełnionego formularza przygotujemy projekt i odeślemy go mailem.  
Taki projekt należy uważnie sprawdzić pod kątem poprawności ortograficznej, stylistycznej i zgodności danych. 

 

Wysyłając do nas formularz zamówienia, jak i płatność za zamówienie automatycznie zgadzacie się Państwo  
na warunki realizacji zamówienia zawarte w Regulaminie firmy Bella-Arte www.bella-arte.pl 

 (szczególnie dotyczące akceptacji projektów, formy i terminów realizacji zamówienia). 
  

                                                                                                                            zespół Bella-Arte 
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