
Pannónia Nyomda tölti ki!

Sorszám:

Időpont:

Átvette:

Határidő:

Kilőve CTP-re/filmre:

Adminisztrálva:

Kilőtte:

Levilágította:

Digitproof-ot készítette:

Ellenőrizte:

Utólagos fizetés esetén
ügyfél aláírása!

Dátum:

Az anyagot hiánytalanul átvettem 
(olvasható aláírás):

CTP/Levilágítási / Digitális látvány-nyomat és montírozási megrendelőlap
Megrendelő/Cég neve: 

Illetékes személy:                                                                          E-mail:

A túloldalon található vállalási feltételeket és

PS írási feltételeket tudomásul vette/aláírta:

Dátum:                                                  Telefon:

 Munka neve:

Kötés típus:                                   Színek:                Eredeti „plate”-ek száma:

Eredeti vágott méret:                                    Montírozott méret:

A mellékelt / lerajzolt kilövési séma szerint a montírozást megrendelem (olvasható aláírás):

Montírozási séma:
    mellékelve
    megrendelő hátulján lerajzolva

Digitális montír:

Pannónia
N Y O M D A K F T .
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Egyéb megjegyzés a munkával

kapcsolatban:

Ps vagy PDF neve CTP lemez típus lpc(#)
Formák
száma

Garn.
száma

Méret kifutóval
(mm x mm)

Felbontás
1270 2540 Más:

Rácssűrűség
lpi

Színes látvány-nyomat
MegjegyzésA3A4 Más:

Rétegállás
Ofszet Szita Negatív va

gyNr.

7.

2.

3.

4.

5.

1.

8.



A Pannónia Nyomda Kft. ezen megrendelőlappal vállalja, hogy az előoldalon feljegyzett munkát a legjobb tudása szerint a megigért időpontra elvégzi. Hiányos 
kitöltés esetén az anyagot a PS file saját beállításával, rétegállásával és rácsszögállásával világítjuk le. Hibás PS-ből eredő károkért a megrendelőt terheli anyagi 
felelősség. A Pannónia Nyomda Kft. anyagi felelőssége – külön megegyezés hiányában – csak az elvégzett szolgáltatás értékéig terjed ki. Észlelt PS hiba esetén a 
stúdió megpróbálja értesíteni az ügyfelet. PS írásért felelőséget nem vállalunk csakis  külön eseti szerződéssel, határidő nélkül! A bizalmas kezelést kérjük külön 
jelezze, ugyanis a Pannónia Nyomda Kft. nem vállalja a felelősséget az adathordozókért és a rajta lévő anyagokért. Reklamációt egy hét elteltével – kivéve 
megegyezés és komoly indok esetében – nem fogadunk el (gyűjtős ügyfelek esetében a reklamáció határideje külön szerződés hiányában a számla kézbevételétől 
számított 5. munkanap). Ha a PS fájlban az anyag már szitára vagy ofszetre van forgatva, kérjük előre jelezze. Az ebből adódó rossz rétegállásért nem vállalunk 
felelősséget. PostScript Level 3 írt anyagokat nem áll módunkban fogadni, illetve Level 3-ban írt anyagoknál kérjük figyelmeztesse az operátort. A Level 3-ban írt 
PostScript-ek miatt bekövetkező károkért a Pannónia Nyomda Kft. nem vállal felelősséget. A megrendelő vállalja, hogy  a megrendelt munka árát  átvételkor  
készpénzben, vagy  bankkártyával kiegyenlíti. Különszerződéses gyűjtős vagy utólagos fizetés esetén, ha az anyagot futár vagy a megrendelő megbízottja viszi el, a 
megrendelő köteles az anyaggal együtt küldött elismervényt aláírni és ezen elismervényt postán vagy személyesen a Pannónia Nyomda Kft.-nek visszajuttatni. 
Munkát csak teljes kitöltött  megrendelőlappal tudunk átvenni. A részletesebb megrendelési feltételekért kérjük olvassa el honlapunkon található tájékoztatót.

Megrendelési feltételek:

Kérjük, csatoljon montírozási sémát ehhez a megrendelőlaphoz, mely tartalmazza az oldalak elhelyezkedését (oldal állása, számozása), egymáshoz való 
távolságát (belső és külső margók), nyomdai jeleket és – amennyiben lényeges – elhelyezkedésüket (vágójelek, hajtogató jelek, szín- és lapinformációk, színcsík 
stb.). Hiányos és rosszul leadott montírozási sémából adódó károkért felelősséget nem vállalunk, a megrendelő köteles a leadott sémát ellenőrizni és 
munkaleadáskor a megrendelést az előoldalon aláírni. Rossz montírozási séma esetén a stúdió megpróbálja a megadott elérhetőségeken a megrendelőt 
értesíteni.FIGYELEM! A Pannónia Nyomda Kft.-től megrendelt digitális montírozás nem mentesíti a megrendelőt azon felelőssége alól, hogy a montírozást 
követően ellenőrizze a kész montírozott CTP lemezeket, filmeket, szalmiákot, vagy körültekintő ellenőrzést végezzen nyomtatás előtt, ill. a kötészet előtti technikai 
példánynál, vagy bármilyen, nyomdában használatos ellenőrzési formát alkalmazzon. 

A problémamentes munkamenet érdekében kérjük Megrendelőinket, hogy vegyék figyelembe következő ajánlásainkat és kéréseinket:
1. Postscript írásakor lehetőleg egy fájlba írjuk az összes oldalt (200-300 Mb-ig), ha ez nem lehetséges (pl. színes munkák esetén a nagy fájl méret miatt),   akkor 
lehetőleg osztható legyen az egy fájlba kerülő oldalak száma az egy ívre kerülő oldalak számával, végső megoldásként az is elfogadható, ha minden oldal külön 
fájlba kerül.
2. Irkafűzés esetén vagy egy fájlba mentsük az összes oldalt vagy minden oldalt külön fájlba.
3. Ne mentsük egy oldal színeit külön fájlba. (Lehetetlenné teszi a montírozást.)
4. A fájlok nevei lehetőleg egységes módon legyenek képezve (pl. újsag01-08.ps) és a fájl nevéből derüljön ki, hogy mely oldalakat tartalmazza.
5. Célszerű az oldalszámoknál vezetőnullák alkalmazása (pld: 01.ps, 02.ps... stb.), hogy a listán pl. a 12.ps ne legyen előbb mint a 7.ps .

Digitális montírozás megrendelési feltételei, kitöltési útmutató:

 Kilövéssel kapcsolatos egyébb megjegyzések/magyarázatok:
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