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Sofia como combinado segue orçamento pedido;
 
Sacos formato 24x10x35
Papel CLA 180g Branco
Impressão 2 cores
Asas em cordão de algodão
 
0500…………………………………………….1.003€ unidade
1000…………………………………………….0.788€ unidade
 
Sacos formato 24x10x35
Papel Couche 200g. Branco
Impressão 2 cores
Plasticização mate
Asas em cordão de algodão
 
0500…………………………………………….1.196€ unidade
1000…………………………………………….0.935€ unidade
 
Sacos formato 24x10x35
Papel CLK 180g Natural
Impressão 2 cores
Asas em cordão de algodão
 
0500…………………………………………….1.147€ unidade
1000…………………………………………….0.886€ unidade
 
*aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor
*ecovalor ponto verde a debitar ao cliente
*devido à tipologia da indústria a quantidade encomendada pode sofrer uma variação de +/-15%
Reservado o direito de faturar as quantidades produzidas para mais ou para menos.
 
 
Com os melhores cumprimentos,
Danny Cardoso
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De: Sofia Carvalho [mailto:scarvalho@jf-ermesinde.pt] 
Enviada: 17 de fevereiro de 2022 17:51
Cc: 'Miguel Oliveira JFE'
Assunto: Pedido de Orçamento: Sacos de Papel
 
Boa tarde,
 
Vimos por este meio solicitar um orçamento para a produção de sacos em papel, no tamanho
23,5x35x9cm, com a seguinte impressão:


Gostaríamos de saber qual a tabela de preços e quantidades necessárias para encomenda.
 
Obs.: O tamanho referenciado em cima é com base nos que a Junta da Freguesia já utiliza.
Podem também indicar tamanhos standard.
 
Obrigada.
Com estima,
 







 


                  
**Por favor leve o meio ambiente em consideração antes de imprimir este e-mail!**
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial ou legalmente protegida para uso
exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário pretendido da mesma, não deverá fazer uso, copiar, distribuir ou
revelar o seu conteúdo (incluindo quaisquer anexos) a terceiros, sem a devida autorização. Se recebeu esta
mensagem por engano, por favor informe o emissor, por e-mail, e elimine-a imediatamente. Obrigado.


CONFIDENTIALITY NOTICE
This message may contain confidential information or privileged material, and is intended only for the individual(s)
named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the
sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. Thank
you.


Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus
AVG. 
www.avg.com
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