
    

 Tänk på: 
•  Skicka in din order och tryckunderlag tillsammans.

•   UniGraphics har inget ansvar för om köparens inskickade  
original gör intrång i tredje mans rätt.

•  Kunden ansvarar helt för att insända original är korrekta. 

•   Vid digitalt skickade original är kunden ansvarig för att inte  
någon förvanskning skett vid överföringen.

•   Vid screentryck utgår vi ifrån angivna PMS-färger. 

Vad behöver vi veta när du beställer produkter som skall märkas, 
tryckas eller bearbetas
•   Vilken/vilka produkter efterfrågas? Vilken modell, kvalité eller 

storlek önskas?

•  Finns önskemål eller krav på speciella PMS/CMYK-färger?

•  Vilket antal skall beställas?

•  Tryckets utseende, layout och storlek?

FILFORMAT
Bästa formatet för tryck i allmänhet är:

Högupplöst vektoriserad PDF-fil. (Lämplig för alla typer av produkter).

Tänk på: 
•  Spara för ”High quality print” eller tryckkvalitet.

•  Bädda in typsnitt eller skapa textkonturer.

•  Skalenligt format (100%).

•  Kryssa för utfall på 3 mm (gäller trycksaker)

•  Kryssa för skärmärken (gäller trycksaker)

•  Skicka inte in underlag där något element är i RGB.

ORIGINALARBETE
Om det underlag som vi erhållit för order inte är användbart för tryck, 
kan vi utöver de 10 minuters arbete som ingår vid order erbjuda 
originalarbete för att skapa ett användbart tryckunderlag. 
Vi kontaktar alltid dig innan vi startar ett originalarbete som innebär  
en kostnad för dig som kund. 

Kostnaden för detta är 690:-/timme.
Lägsta debitering är 260:-

DESIGNFÖRSLAG - TRYCK & GRAVYR
Vid framtagning av designförslag utan att order är
lagd och som sedan inte genererar i en order, debiteras
en kostnad på 690:-/timme (lägsta debitering 260:-).

LOGO
Stämplar
203 kr - Logo som skickats på papper som scannats

 in eller logo som skickats som fil via e-post.

203 kr - Monteringsavgift för lagrad logo som finns sedan

 tidigare hos oss.

Trycksaker, Etiketter, Visitkort, Namnbrickor och Skyltar
260 kr –    Logoavgift tillkommer vid första order eller ändrad 

 logo/layout från tidigare order

Flaggor, Roll Up, Pop-Up väggar, Vepor, Banderoller och övriga 
Profilprodukter
0 kr – Det tillkommer inte någon logoavgift på dessa varugrupper.

ÖVRIGA KOSTNADER
Andra tilläggskostnader kan förekomma. Se köpinformation.

KORREKTUR
Stämplar
Korrektur för stämpel inkl. en ändring debiteras med 78:-.
Vid ett större antal stämplar, eller vid oklarheter lämnas korrektur 
utan kostnad för kund. Vid annullering av order där korrekturgång 
har skett så att UniGraphics skickat flera än 2 stycken korrektur, 
debiteras en kostnad på 78:-/korrektur som UniGraphics har skickat.

Övriga artiklar
Korrektur för godkännande skickas på de flesta artiklar innan 
produktion påbörjas. Om felaktigheter i korrektur upptäcks eller 
andra ändringar önskas, så görs detta på korrekturet eller förklaras 
i text och returneras därefter till UniGraphics AB.
Efter upprepade ändringar på samma korrektur, debiteras fr.o.m. 
3:e korrekturet en kostnad på 175:-/efterföljande korrektur. 
Om extra korrektur måste skickas på grund av fel från UniGraphics, 
så gäller självklart inte detta. Efter godkänt korrektur ansvarar 
beställaren för eventuella fel. 

Leveranstiden börjar räknas först efter att vi erhållit ett godkänt korrektur. 

Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att vi skickat 
flera än 2 st. korrektur, debiteras en kostnad på 175:-/korrektur 
som vi har skickat.
Färger på färdig produkt och tryck kan avvika från det som 
presenterats i det digitala korrekturet.

Original & tryckunderlag 

Tilläggsavgifter

PROVTRYCK
På delar av vårt sortiment kan vi erbjuda provtryck om det önskas. 
Kontakta kundtjänst eller er kontaktperson hos oss för mera 
information om vilka artiklar där denna möjlighet kan erbjudas. 
Kostnaden för detta är 400-900 kr, beroende på artikel. 

Original & tryckunderlag

Ladda ner storleksmallar för original på vår  hemsida under respektive produkt


