Usługi dodatkowe DEKRA Certification

Naklejki DEKRA
Dla wybranych usług certyfikacyjnych DEKRA udostępnia swoim klientom bezpłatnie specjalny znak DEKRA,
stanowiący uzupełnienie przyznanego certyfikatu.
Znak DEKRA to widoczny dla wszystkich kontrahentów dowód na to, że system zarządzania wdrożony w Państwa
organizacji spełnia wymagania określonego standardu (normy), co zostało zweryfikowane przez ekspertów
niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

Znak DEKRA dostępny jest także w formie naklejek, które możecie Państwo nanosić
na wybranych materiałach, pojazdach, budynkach itp. (zgodnie z zasadami
korzystania ze znaku DEKRA).
Oferujemy Państwu możliwość zamówienia pakietów naklejek w 3 formatach i o różnych właściwościach,
dopasowanych do powierzchni oklejanej:
Naklejka A
Materiał: Standardowa folia naklejkowa
Format: 95 x 65 mm
Zastosowanie: różne powierzchnie
Pakiet [szt.]

Cena j. [netto]

Cena za pakiet

10
50
100
500
1000
5000

57,25 zł
13,75 zł
8,13 zł
2,75 zł
1,54 zł
0,74 zł

572,50 zł
687,50 zł
812,50 zł
1 375,00 zł
1 537,50 zł
3 687,50 zł

Naklejka B
Materiał: Standardowa folia naklejkowa
Format: 290 x 210 mm
IDŹ
KU JAKOŚCI
Zastosowanie:
różne powierzchnie
Pakiet [szt.]
Cena j. [netto]
www.DEKRA.edu.pl
10
50
100
500
1000
5000

60,00 zł
16,00 zł
10,00 zł
3,75 zł
2,75 zł
2,00 zł

Cena za pakiet
600,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 875,00 zł
2 750,00 zł
10 000,00 zł

Naklejka C
Materiał: Specjalna folia banerowa, o wysokiej
odporności na działanie warunków atmosferycznych
Format: 750 x 540 mm
Zastosowanie: różne powierzchnie, w tym: plandeki,
samochody, budynki, ogrodzenia itp.
Pakiet [szt.]

Cena j. [netto]

Cena za pakiet

5
10
50
100
500

137,50 zł
122,50 zł
61,88 zł
51,25 zł
27,50 zł

687,50 zł
1 225,00 zł
3 093,75 zł
5 125,00 zł
13 750,00 zł

Naklejki DEKRA możecie Państwo zamówić dla dowolnej normy (dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w Państwa
organizacji i certyfikowanych przez DEKRA Certification), dla której dostępny jest znak DEKRA.
Istnieje możliwość zamówienia naklejek w języku angielskim lub niemieckim.
W przypadku zainteresowania innym formatem lub nakładem naklejek, prosimy
o kontakt z Zespołem Marketingu w celu uzyskania indywidualnej wyceny:
marketing@dekra-certification.pl.

