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Portree tellimisvorm

Tellimise kuupäev 

E-post 

Telefoninumber 

Soovin portreed formaadis: 

 A5 (210 mm x 149 mm)

 A4 (297 mm x 210 mm)

 A3 (415 mm x 297 mm)

Portree värvilahendus:

 värviline (foto peab olema samuti värviline)

 must-valge (foto võib olla kas värviline või must-valge)

Portree taust:

 selline nagu originaalfotol

 valge taust

 must-valge portree värvilisel taustal

 värviline portree must-valgel taustal

 jätan kunstniku otsustada

 muu (palun kirjeldage allpool, millist tausta täpselt soovite)

Tarneaeg: 

Tarneaeg  on  üldjuhul  30  kalendripäeva  peale  arve  tasumist.  Kui  soovite  portreed  konkreetseks

kuupäevaks, siis pange see tellimuse juurde kirja   ja anname Teile teada, kas

see on teostatav.
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Tarneviis (saatmiskulud lisanduvad portree hinnale):

 Tähitud kiri: hind  - 2,95 eurot (max mõõtmed: 229 x 324 x 5 mm) – ei sobi A3 formaadi jaoks

 Omniva pakiautomaat: hind - 2,95 eurot

 Omniva kuller: hind -  5,16 euro

 Itella Smartpost pakiautomaat: hind - 2,59 eurot

 Itella SMARTkuller: hind – 4,80 eurot

 DPD Pickup pakiautomaat: hind -2,15 eurot

 DPD kuller: hind – 4,90 eurot

 Tulen ise järele – tasuta, ainult Tartus ja kokkuleppel

Kohaletoimetamiseks vajalikud andmed:

Kui valite tarneviisiks tähitud kirja või kulleri, siis palun lisage nimi ja kohaletoimetamise aadress.

Nimi 

Kohaletoimetamise  aadress  (tänav,  maja-  ja  korterinumber,  linn  või  asula,  sihtnumber):

Kui olete nõus, et kunstnik lisab Teie tellitud portree oma galeriisse, mis on avalikult kodulehel

nähtav, siis palun märkige see tellimuse juurde.

 olen nõus   ei ole nõus   vajan lisainfot

Nõusolekust  on  võimalik  loobuda  igal  ajal,  saates  sellekohase  kirjaliku  pöördumise  aadressile

info@dualart.ee. Sellisel juhul eemaldatakse portree hiljemalt kahe kalendripäeva jooksul. 

Lisan foto   manusena e-kirja juurde    soovin saata foto paberkandjal

Kinnitan, et olen tutvunud Portree tellimis – ja tarnetingimustega 

 Jah

Tellimus loetakse kinnitatuks peale arve tasumist. Võtame Teiega ühendust kahe kalendripäeva

jooksul. 

Täname tellimuse eest!
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