
 

 

Formularz zamówienia  www.bella-arte.pl 

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

Formularz należy odesłać wypełniony elektronicznie - nie akceptuję formularzy wypełniony ręcznie i skanowanych. 

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. Cała nazwa planu stołów lub pojedynczych blankietów, numerów: (pełna nazwa wzoru z indeksem)  np.  Elegante 01/EL/PlanST        

 

 
4. 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” 

 
 
5. Kolor papieru na kto rym jest nadruk : (biały lub kremowy) 

 
 
6. Rodzaj tłoczenia: (pełna nazwa tłoczenia)   np. mała winorośl  JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU (w opisie każdego przedmiotu jest informacja 
 co jest do wyboru) 
       Wzornik tłoczeń  - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 
7. Kolor papieru tłoczenia  lub kolor podkładki: - np. ciemny beż matowy JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU(w opisie każdego 

przedmiotu jest informacja co jest do wyboru) 
       Wzory koloro w papieru tłoczenia - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 

8. Kolor folii złocącej: (złoty lub srebrny) PUNKT DOTYCZY tylko planu i blankieto w ze złoceniem 

 
 
 

9. Numer grafiki: ( grafiki są w zdjęciach produktu) JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU(w opisie kaz dego przedmiotu jest informacja co jest do wyboru) 

 
 
 

10. Numer wybranej czcionki dla imion Pary Młodej i oraz nagłówków „Stół nr...” :  
       Wzory czcionek - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 
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11. Numer wybranej czcionki dla imion i nazwisk gości: (tutaj polecamy czcionkę mniej ozdobną, aby była czytelna)       
  Wzory czcionek - kliknij trzymając klawisz „Ctrl” 

 
 

12. Rodzaj aplikacji na kokardce:  (kryształek lub perełka) JEŻELI DOTYCZY WYBRANEGO WZORU (w opisie każdego przedmiotu  

jest informacja co jest do wyboru) 

 
 

13. Rodzaj koronki (wzory koronek i ornamento w są w zdjęciach produktu)   np. koronka brązowa PUNKT DOTYCZY tylko serii „Fiorella”   

 
 

14. Lista Gości : 
  Listą gości należy przesłać w osobnym pliku koniecznie podpisując listę swoim imieniem i nazwiskiem.  
 
Listę gości proszę przesłać w załączniku (najlepiej pliku Word)lub bezpośrednio wkleić listę do maila. 
Ze względu na błędnie przysyłane listy gości uprzejmie prosimy aby: 
 
1) Lista gości była bez numeracji przy nazwiskach, w jednej kolumnie podzielonej na określone stoły, w/g poniższego wzoru: 
 
Stół Młodej Pary 
Imię Panny Młodej 
Imię Pana Młodego 
imię i nazwisko gościa 
imię i nazwisko gościa 
itd. 
 
Stół 1 
imię i nazwisko gościa 
imię i nazwisko gościa 
itd. 
 
w ten sam sposób proszę opisać kolejne stoły. 
 
2) Prosimy zachować POLSKIE znaki - litery (ą, ę, ł itd.) 
 
W przypadku nazwisk z symbolami -NIE POLSKIMI- np.: ü, ũ, ő, š itp. proszę mi zaznaczyć takie osoby i mi o tym napisać, gdyż nie każda czcionka posiada  
takie symbole i MOŻE ICH NIE UWZGLĘDNIĆ, wtedy też nie zostaną wydrukowane.  
 
NIE POPRAWIAMY LISTY GOŚCI więc jeśli zostanie ona błędnie dosłana tak też zostanie użyta. NIE PONOSIMY odpowiedzialności za BŁĘDY i FORMĘ dosłania listy. 

 
14. Uwagi (tutaj można wpisać datę uroczystości) 

 

 
 
 

Radzimy, aby przed przesłaniem formularza zamówienia z planem stołów i listą gości  
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. 
 

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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