Osobní náhled u ofsetového tisku – návštěva tiskárny H.R.G.
Vážená paní, vážený pane,
jsme velice rádi, že jste se rozhodl/a přijet za námi do Litomyšle na náhled tisku.
Abychom byli schopni dostát Vašim požadavkům a zároveň neohrozit výrobu dalších
zakázek, prosíme o dodržování následujících bodů:
1) Nahlaste prosím požadavek na osobní náhled dopředu našemu obchodnímu
zástupci, který Vám následně sdělí orientační čas začátku náhledu. Prosíme o
příjezd do H.R.G. včas, přičemž z výrobního hlediska nemůže tiskárna garantovat,
že bude začátek náhledu přesně ve stanovenou dobu.
2) Tisk bude odpovídat ISO 12647-2 pro papíry typu 1-5 (požadavky na správné
podklady a další podrobnosti o podkladech a tisku naleznete na www.hrg.cz v sekci
„VÝROBA ZAKÁZKY“). Pro nestandardní materiály, pokud nebyla provedena
procesní kalibrace, zvolíme nejbližší existující referenci.
3) Před samotným náhledem navrhujeme tento postup:
- zákazník si určí, které stránky chce u tisku vidět, my zajistíme certifikovaný nátisk,
který obchodník předá zákazníkovi. V ceně zakázky je zakalkulován standardně
nátisk maximálně dvou stran A4, cena dalších požadovaných nátisků je 250,Kč/A4, pokud se strany nedohodnou jinak
- pokud bude mít zákazník k barevnosti připomínky, ale tisk bude odpovídat nátisku,
zajistí úpravu dat (svépomocí či u své agentury). Ve výjimečných případech mohou
data být upravena grafikem v HRG jako placená služba (sazba 500,- Kč/hod.). Poté
případně následuje tisk nových nátisků za výše uvedené ceny
- konečný termín expedice může být zdržením při nátisku případně při úpravě dat
posunut v závislosti na plánu tisku a kapacitních možnostech tiskárny
- jakékoliv změny ve standardním nastavení stroje při náhledu zákazníka jsou časově
náročné, mohou vést ke zhoršené kvality tisku v průběhu tisku a jsou problematicky
opakovatelné při reprintech
4) Náhled je počítán na jednu hodinu, další zdržení zakázky může být případně
klientovi fakturováno částkou 2.500,- Kč/hodinu (cena hodiny tisku), případně po
dohodě další vícenáklady s posunem dále plánovaných zakázek
Děkujeme za pochopení, doufáme, že budete z osobní návštěvy tiskárny H.R.G. odjíždět
spokojeni.
Obchodní tým H.R.G.

