


2 seria Quadro

K-855

K-857

K-856

K-860

K-858

K-863

K-861

K-859

K-862

K-864

K-865

K-866
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K-829

K-824

K-832

K-831

K-828

K-830

K-827

K-826

K-825

K-833 K-786
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K-784

K-787

K-791

K-788

K-783

K-794

K-793 K-790

K-785

K-789

K-792
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K-819 K-715

K-823 K-822K-821

K-820 K-716K-801

seria Slim
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K-802 K-760

K-764 K-763K-766

K-712 K-714K-720

seria Slim
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K-849

K-731

K-851

K-850

K-742

K-796

K-854

K-812

K-816

seria Standard
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K-757

K-799

K-752

K-749

K-727

K-795

K-690

K-797

K-815

seria Standard
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K-813

K-739

K-726

K-728

K-741

K-814

K-818

K-798

K-730

seria Standard



10 seria Standard

K-853

K-722

K-800

K-738

K-852

K-723

K-817a

K-753
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K-566

K-743

K-692

K-744

K-419

K-626

K-624

K-204



12 seria Graphic

K-672 K-662

K-756 K-759

K-754 K-755 K-758
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Karnet – LAMPION to wyjątkowa pozycja w naszej ofercie. Dzięki 

niemu poczujecie Państwo magię Świąt Bożego Narodzenia. 

Niepowtarzalne wzory w połączeniu z oryginalnym pomysłem 

zachwycą każdego. Karnety dostępne są tylko w wersji z nadrukiem 

standardowym. Dla nakładów 1.000 szt. i powyżej proponujemy 

GRATIS nadruk indywidualny wraz z logo na froncie lampionu.

Wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.

karnet Lampion

K-680 K-677K-676

K-678

K-679
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Zamów kartkę dobroczynną
50 groszy z każdej zakupionej kartki

wesprze budowę „Doliny Słońca”, Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radwanowicach

Bądź z nami! Zmieniajmy razem świat!

www.mimowszystko.org
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  Oferta
Oferta prezentowana w tym katalogu jest ważna do wyczerpania asortymentu. Powstające ewentualne braki w stanach magazynowych staramy się uzupełniać  
na bieżąco do pewnego momentu. Proszę pytać o dostępność konkretnych wzorów.

  Zamówienia
Zamówienia możecie Państwo składać faksem lub listownie, korzystając z gotowego formularza, który udostępniamy na życzenie lub też mailowo na adres 
ddk@ddkedition.com.pl podając ilości i numery katalogowe zamawianych karnetów wraz z ceną określoną na podstawie cennika zamieszczonego w katalogu.

  Karnety charytatywne 
Decydując się na zakup prezentowanych przez nas kart świątecznych w wersji charytatywnej (tylko z nadrukiem indywidualnym),  mogą Państwo wybierać 
dowolne z  prezentowanych wzorów. Cena karnetu charytatywnego (występującego tylko z nadrukiem indywidualnym) jest wyższa o 0,50 zł/1 szt.  
w porównaniu z naszą ceną katalogową. 
Wszystkie karty charytatywne zawierają logo Fundacji "Mimo Wszystko" oraz informację, że nadawca udzielił wsparcia tejże organizacji. Kwota 0,50 zł z każdej 
zakupionej przez Państwa kartki (opatrzonej tą nazwą) zostanie przekazana w całości na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych.

  Nadruki indywidualne
Oferujemy Państwu realizację indywidualnego nadruku firmowego wewnątrz karnetów techniką offsetową według Państwa zaleceń. Istnieje oczywiście 
możliwość zamieszczenia logo firmy i wykonania specjalnego poddruku. W tym przypadku prosimy o dostarczenie logo firmy (najlepiej w formacie .eps lub .ai) 
za pośrednictwem Internetu (wraz z ewentualnym numerem koloru nadruku według wzornika Pantone), a jeśli macie Państwo gotowy projekt - prosimy 
zamienić go na krzywe.
Koszt realizacji nadruku podany jest w cenniku. 

  Projekt 
Projekt nadruku wykonywany jest nieodpłatnie. W ramach tej usługi nasza firma przygotowuje maksimum 3 propozycje i do 5 poprawek wybranego projektu. 
Kolejne projekty lub modyfikacje mogą implikować doliczenie kosztów ich przygotowania do kwoty zamówienia. 

  
  Akceptacja projektów i wydruki próbne 

Akceptacja przedstawionych projektów następuje drogą elektroniczną na podstawie poglądowych plików w formacie .jpg lub .pdf. Na życzenie Zamawiającego 
możemy przygotować wydruk próbny (koszt 50,- zł/1 szt. netto). 

  Oferta specjalna dla nadruków indywidualnych
Proponujemy Państwu możliwość bezpłatnego umieszczenia logo Waszej firmy w pełnym kolorze (CMYK) z przodu i/lub z tyłu karnetu, przy jednorazowym 
zamówieniu powyżej 1.500 egz. jednego wzoru z indywidualnym nadrukiem.
Dowolny wzór z prezentowanych w katalogu przystosujemy na Państwa życzenie indywidualnie do potrzeb Państwa firmy. Oczywiście, w ramach większego 
zamówienia, możecie Państwo zdecydować się na kilka wzorów przygotowanych w ten sposób.
Pragniemy też zaproponować wykonanie oryginalnego projektu karnetu specjalnie dla Państwa.

  Faktura i formy płatności
Faktura wystawiana jest w dniu wysyłki lub osobistego odbioru towaru. Dopuszczalne formy płatności to gotówka, za pobraniem, bądź przelew w terminie  
do 14 dni od daty wystawienia faktury. Przekroczenie terminu zapłaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek. 

  Termin realizacji
Karnety bez nadruku lub z nadrukiem standardowym są wysyłane w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Karnety z nadrukiem 
indywidualnym są wysyłane w ciągu 10 dni roboczych od momentu ostatecznej akceptacji przedstawionego projektu nadruku.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki lub data przekazania informacji o możliwości osobistego odbioru towaru. 

  Dostawa
Towar jest wysyłany na koszt DDK Edition za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W przypadku mniejszych zamówień (o wartości poniżej 300,- zł netto) 
proponujemy przesyłkę priorytetową Poczty Polskiej za pobraniem. Zamówiony towar można też odebrać osobiście. 

  Reklamacje
Ewentualne reklamacje przyjmowane będą w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki, wyłącznie w formie pisemnej. Niezależnie od trybu rozpatrywania 
reklamacji Zamawiającego obowiązuje termin płatności wskazany na fakturze. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji DDK Edition zobowiązuje się  
do niezwłocznej powtórnej realizacji zlecenia lub zwrotu Zamawiającemu kwoty za reklamowany towar.

  Opis kartek
Większość karnetów wydrukowana jest w formacie B6 (po złożeniu – 120×170 mm), natomiast kartki z serii „Slim” – w formacie DL (po złożeniu – 104×208 
mm). Karnety „Quadro” po złożeniu mają format 150×150 mm, a karnety „Lampion” 118×120 mm.

Karnety występują zarówno w wersji z wydrukowanym standardowym tekstem życzeń w środku („Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku”), jak i bez życzeń.

Do każdego karnetu dołączona jest gratis biała koperta.

Serie „Standard”, „Quadro” oraz „Slim” drukowane są na eleganckim papierze o strukturze płótna. Karnety z serii „Graphic” przygotowane zostały  
na jednostronnie powlekanym kartonie wysokiej jakości, pokrytym dodatkowo matowym lakierem offsetowym i miejscowo lakierem UV z dodatkiem pigmentu 
o srebrzysto-perłowym połysku.
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  Szanowni Państwo!

 Jak co roku przedstawiamy Państwu nowy katalog karnetów świątecznych dla firm i instytucji. Dołożyliśmy wiele starań, by zaprezentować szeroką gamę 
oryginalnych, atrakcyjnych i eleganckich wzorów. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie.

 Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to świetna okazja do przesłania serdecznych życzeń swym najbliższym, przyjaciołom, znajomym, a także klientom 
i współpracownikom. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty kartek, aby podziękować im za wszystko, co przyniósł mijający rok.

 Już po raz trzeci nasza firma wspólnie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przedstawia wyjątkowe bożonarodzeniowe karnety charytatywne. 
Owocem naszej dotychczasowej współpracy jest kilkaset tysięcy sprzedanych kartek, z których część dochodu, uzyskanego dzięki Państwa hojności, przekazaliśmy 
Fundacji. 

 Przygotowując tegoroczną kolekcję karnetów świątecznych, pomyśleliśmy również o  Podopiecznych Fundacji, dla których największym prezentem 
będzie darowana szansa na lepsze życie. Wierzymy, że los osób potrzebujących także Państwu nie jest obojętny. Okazując niewielką pomoc, ale wielkie serce 
możemy wspólnie uczestniczyć w spełnieniu tych małych marzeń.

 Decydując się na zakup prezentowanych przez nas kart świątecznych, zyskają Państwo pewność, że wybrali upominek, który sprawi radość zarówno 
darczyńcy, jak i obdarowywanemu. DDK Edition to gwarancja wysokiej jakości – nasze karnety zna i ceni cała Polska. Znakiem firmowym naszego wydawnictwa 
są elegancja, artyzm i unikatowość, czego wyrazem jest niniejsza oferta. Liczymy, że zaprezentowane przez nas wzory będą cieszyły się także Państwa uznaniem.

 Mamy nadzieję, że i w tym roku zechcą Państwo wesprzeć starania Fundacji „Mimo Wszystko” o to, by ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy żyło 
się lepiej. Aby to uczynić, należy nabyć dowolne karnety świąteczne w wersji z nadrukiem indywidualnym wybrane z szerokiego wachlarza, jaki oferuje nasza 
Firma i dopłacić do ich standardowej ceny 0,50 zł za sztukę. Cała ta kwota zostanie przekazana na rzecz Podopiecznych Fundacji. Na zakupionych przez Państwo 
kartkach znajdzie się logo Fundacji „Mimo Wszystko”  oraz informacja o tym, że wspomogli Państwo działania tejże organizacji.

 Sprawmy, aby Święta Bożego Narodzenia zajaśniały blaskiem życzliwości!

 Dziękując za okazane nam zaufanie, pragniemy jednocześnie życzyć Państwu pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

	 	 	 	 	 	 DDK	Edition

  Cennik

Cena nadruku indywidualnego to 1 kolor na jednej stronie karnetu.
Każdy następny kolor stanowi wielokrotność ceny nominalnej.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Jeżeli nadruk indywidualny będzie realizowany na różnych wzorach karnetów, prosimy o wybór wzorów o jednakowym formacie i orientacji (tylko w pionie lub 
tylko w poziomie).

* Cena karnetu charytatywnego (występującego tylko z nadrukiem indywidualnym) jest wyższa o 0,50 zł/1 szt. w porównaniu z naszą ceną katalogową.

**  Na karnetach z serii „Lampion” nie realizujemy nadruków indywidualnych dla nakładów poniżej 1000 szt. Dostępne są one wówczas tylko w wersji  
z nadrukiem standardowym. Dla nakładów równych 1000 szt. i większych proponujemy nadruk indywidualny wraz z logo na froncie lampionu GRATIS.

                                                              CENA (ZŁ/1 EGZ.)*
        ILOŚĆ KARNETÓW

  Standard, Magic, Graphic, Quadro Lampion Nadruk
  Krajobrazy Slim   indywidualny

 100 0,80 0,90 1,00 2,90** 1,50
 200 0,75 0,85 0,95 2,80** 1,20
 300 0,75 0,85 0,95 2,70** 0,90
 400 0,70 0,80 0,90 2,60** 0,80
 500 0,70 0,75 0,85 2,50** 0,70
 1000 0,65 0,75 0,85 2,20** 0,40
 2000 i powyżej 0,60 0,70 0,80 1,90** 0,25


