Zhotovitel: Ing. Josef Dušák, provozovna Vinařská 5C, 603 00 Brno, ČR
a.DIGI.cz vypalování, lisování a potisk CD a DVD
IČ: 63373335, DIČ: CZ6805141838
výroba Brno, tel.: +420-541 235 058, mobil: +420-608459789, fax: +420-541236312
	OBJEDNÁVKA    LISOVÁNÍ   CD*  nebo   DVD* 
Objednatel – vyplní čitelně:		      Vyberte požadovaný formát CD nebo DVD*:

(firma, sídlo, IČO, DIČ, telefon, fax)						          											   CD audio		    CD ROM
								
							    DVD video		    DVD ROM			
							
							    DVD 5        		    DVD 9	Jiné: ........................ 	
						                 CD TEXT    		    ISRC kódy
Datum vystavení objednávky: ..............................      			
Název titulu
(pracovní název)


Náklad (v ks)	


Náklad (slovy)
Přelisky (tolerance)

                                                  zákazník odebere a zaplatí ks ve výrobní toleranci – doplní zhotovitel
Cena (slevy)
	Měna Kč / EUR


Zdroj záznamu

medium nebo image
Media: CD-R*     DVD-R*          lisované CD*     lisované DVD* 
Image disku přes FTP + MD5:   ISO*    NRG*    CUE+BIN*     DDP*             
Total  (min/MB )
Počet tracků


Balení - obal
(nebo na špindlu)



Barvy potisku 
1 - 5
(CMYK ofset nebo přímé - PANTONE) 	


malý střed* 18 mm           velký střed* 35 (36 mm)         jiný střed: …………….
Potisk zašlete v tiskovém PDF e-mailem: info@a.digi.cz
Tiskoviny
(Rozsah a barevnost)
 
Termín dodání

Požadovaný termín dodání - upřesníme a potvrdíme e-mailem
Poznámky


Pokud je dodací adresa jiná než sídlo, tak uveďte sem dodací adresu
 * nehodící se škrtněte -  nezapomeňte vybrat
	Podklady pro objednávku lisování CD nebo DVD:

Vyplněná podepsaná objednávka, kopie ŽL nebo výpisu z OR a DPH faxem: +420 541236312 nebo sken mailem.
Pro CD audio požadujeme tabulku – tzv. track list titulu (seznam a stopáž (délku) nahrávek, autory hudby a textu.
Potisk elektronicky emailem na: info@a.digi.cz nebo na CD nebo na FTP nebo e-mailem.
Potisk pro ofset CD podle podkladů zde: http://a.digi.cz/lisovani/podklady-potiskcdofset.html 
Podklady pro sítotisk CD podle podkladů zde: http://a.digi.cz/lisovani/podklady-potiskcdsito.html 
Podklady pro tiskoviny, pokud jsou, tak emailem (v tiskovém PDF, verze do 1.4, CMYK, 300 DPI přesah do spadu 3 mm po obvodě) na: info@a.digi.cz 

Mastery EMS poštou CZ 24 hod. SK do 48 hod.: Ing. Josef Dušák, a.DIGI.cz, Vinařská 5C, 603 00 Brno ČR
Doklady a podepsanou objednávku můžete poslat kromě faxu také skenované e-mailem v příloze JPG nebo PDF.
Objednatel potvrzuje vlastnictví všech práv, potřebných ke zhotovení rozmnoženin titulů, které jsou předmětem této objednávky. Objednatel bere na vědomí, že nedílnou součástí tohoto ujednání jsou VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY (umístěné na www.a.DIGI.cz sekce „ke stažení“, platné od 3.11.2015).
.....................................................................................	
    čitelně jméno a příjmení + číslo mobilního telefonu	

    .................................................				                 .....……………………......
Podpis - Objednatel						Ing. Josef Dušák, zhotovitel
									

