Czas realizacji i inne przydatne informacje

Standardowy czas realizacji to 2-3 dni.
Jeśli pliki dotrą do nas załóżmy w poniedziałek do godziny 11.30
(tu mamy na myśli zakończenie, a nie rozpoczęcie ściągania z serweru)
i odnotujemy przelew zaliczki na naszym koncie, prace zostaną wydrukowane
i będą do odbioru nie później niż w środę o godz. 11.30.

Natomiast pliki otrzymane w poniedziałek po 11.30, będą do odbioru
do datkowy dzień później, czyli w czwartek o 11.30.
Rozpoczęcie pracy poprzedzamy mailem. Dlatego prosimy do zamówienia dołączyć
adres mailowy i telefon. W razie nie otrzymania od nas maila, prosimy o kontakt,
gdyż najprawdopodobniej oznacza to, że nie rozpoczęliśmy pracy nad drukiem.
Powodem mogło być niedopełnienie któregoś z powyższych wymogów.
Sytuacje nadzwyczajne:
- Druk na następny dzień = +50% ceny
- Druk na ten sam dzień = +100% ceny

***

Zbliża się sesja. Wysyłamy prace również kurierem:
Kurier przyjeżdża do nas o godzinie 12.30.
Jeśli fotografie będą wydrukowane i gotowe do odbioru i w poniedziałek do 10.30
otrzymamy zlecenie wysłania ich kurierem, prace zostaną wysłane w środę
o godz. 12.30. Podobnie jak w przypadku otwarcia zlecenia, wymogiem jest
odnotowanie przelewu za kuriera. Przed wysyłką zostanie wysłąny mail potwierdzający
wysyłkę kurierem.
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Natomiast jeśli otrzymamy prośbę o wysyłkę w poniedziałek po 11.30, wówczas prace
zostaną wysłane nie następnego dnia, lecz 1 dodatkowy dzień później, czyli w czwartek o
12.30
.

Nad plikami otrzymanymi mailowo w sobotę lub niedzielę
zaczynamy pracę w poniedziałek.
Koszt kuriera = 27zł
Przy wydrukach powyżej 5m 2 Kurier GRATIS!

***

Jeśli wolisz, możesz nam przelać pieniądze na konto:
Przelew z całą pewnością pozwoli Ci uniknąć problemów z rozmienianiem pieniędzy itd.
Jeśli dokonasz przelewu w dzień pracujący od poniedziałku do czwartku, kwota będzie
u nas na pewno następnego dnia. Jeśli w piątek, to najprawdopodobniej otrzymamy ją
w poniedziałek.

Jeśli zaś masz konto w mBank, kwota pojawi się na naszym koncie natychmiast.
UWAGA! Wpłata musi zostać przez nas odnotowana przed wydaniem fotografii.
Oto dane przelewu:
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Fotorzeznia,
ul. Garbary 101/111,
61-757 Poznan
nr konta mBank: 68 1140 2004 0000 3402 7154 3168

Zapraszamy do współpracy!

Seb Ag-Mar
Chriso Mysko
Kacper Jah'El
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