Teenuste hinnakiri
Antalis AS

Kehtib alates 27.10.2014.
Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

NÄIDISED
Teenus

Kirjeldus

Hind

Trükise Dummy

• Trükise makett (ilma trükita)
soovitud formaadis, paberist ning
köitmisviisiga.
• Dummy tellimine aitab ennetada
vigu paberi ning köitmisviisi
valikul.

UU
• A4, A3 portrait leht 0,2 € (SERV204)
HIND!
• A4, A3 landscape leht 0,2 € (SERV205)
• V-kujuline 1 soonega voldik 1,4 € (SERV206)
• C-kujuline 2 soonega voldik 1,4 € (SERV207)
• Z-kujuline 2 soonega voldik 1,4 € (SERV208)
• Muu voldik 1,4 € (SERV209)
• Klamberköites brošüür/raamat 5 € (SERV210)
• Liimköites brošüür/raamat 7 € (SERV211)
• Kõvakaaneline brošüür/raamat 12,5 € (SERV212)
• Spiraalköites brošüür/raamat 5 € (SERV213)

Pakendi Dummy

• K arbi või muu pakendi prototüüp.
Maketti on võimalik valmistada meie
poolt pakutavatest materjalidest
(kartongist, disainpaberist,
lainepapist jne.)
• Kiiresti saame valmistada karbi
prototüübi Sinu poolt valitud
paksusega kartongist Invercote
Creato.

S

• K arbi prototüüp muust materjalist hind kokkuleppel
(SERV215)
UUS!
• K arbi prototüüp
kartongist Invercote Creato 8 €
(SERV214)

UUS!

Näidistekataloogid

• Näidistekataloogid on soodne
ja kiire viis saada vajalikku
paberinäidiste valikut näiteks
lõpptarbija jaoks.
• Kõik paberid või ümbrikud Antalise
Tallinna ja Riia lao sortimendis

• Kaetud paberid 2,5 € (SERV240-1)
• Katmata paberid 2,5 € (SERV240-2)
• Arctic Paper katmata paberid 2,5 € (SERV240-3)
• Taaskasutatud kiust paberid 2,5 € (SERV240-4)
• Kartongid 2,5 € (SERV240-5)
• Disainpaberid, 4 kataloogi 3 € (SERV241-1...241-4)
• Valged kontoripaberid 1,6 € (SERV242)
• A4 Disainpaberid 2,5 € (SERV243)

Ümbrike
näidiskataloogid

• Kõik ümbrikud Antalise Tallinna ja
Riia lao sortimendis

• Valged ümbrikud 2,5 € (SERV240-6)
• Disainümbrikud, 2 kataloogi 3 €
(SESRV241-6...241-7)

Firmagraafika

• Firmagraafikaks sobivad paberite
ja ümbrike kombinatsioonid.

• 7 € (SERV245)

• Coala Solvent näidistekataloog
• Coala Waterbased näidistekataloog
• Avery 500-seeria värvilehvik
• Avery 700-seeria värvilehvik
• Avery Supreme Wrapping Film
värvilehvik
• Arlon Ultimate Premium Plus

• Coala Solvent 10 € (SERV248)
• Coala Waterbased 10 € (SERV249)
• Avery 500 8 € (ZA1677)
• Avery 700 8 € (ZA1248)
• Avery 800 8 € (ZA1131)
• Avery 900 8 € (ZA1149)
• Avery SWF 8 € (CB1950003)
• Arlon PP 10 € (2671CB)

Reklaammaterjalide
näidised
Reklaammaterjalide
näidised

TRÜKIPABERID

PAKENDITOOTED

KONTORIPABERID

PEHME PABER

REKLAAMMATERJALID

UUS!
UUS!
UUS!
UUS!
UUS!
UUS!
UUS!
UUS!

KOOLITUSED
Teenus

Paberikool

Keskkonnakoolitus

Pakendikoolitused:
• Lainepapp
• VCI (korrosioonivastased pakkematerjalid)
• Kiled

Reklaammaterjalide
koolitus

Kirjeldus

Hind

• Koolitus trükipaberite omadustest,
nende valimise kriteeriumitest,
kvaliteetse trüki ja paberi
vahelistest seostest ning trükiste
järeltöötlusest.

• Kliendile 34 € UUEDAD!
HINN
(SERV301)
• Kliendile ( 2 või rohkem
inimest ettevõttest),
graafilise disaini tudengile
24 € (SERV303)
• Tavahind 65 € (SERV302)

• Keskkonnamärgised ja
sertifikaadid. Milline trükis on
keskkonnasäästlikult toodetud?
• Kuidas saame näidata, et hoolime
loodusest ja toodame oma
kommunikatsioonimaterjalid
keskkonnasõbralikult?

• Kliendile 20 € HINNAD
(SERV305)
• Kliendile ( 2 või rohkem
inimest ettevõttest) 10 €
(SERV307)
• Tavahind 30 € (SERV306)

• Kuidas valida ja kasutada
pakkematerjale ja –masinaid?
• Kuidas optimeerida
pakenditoodete kasutamist?
• Tootesoovitused

• Kliendile tasuta

UUS!

• Antalise poolt pakutavate
reklaammaterjalide tutvustus.
• Kus ja kuidas kasutada
erienvaid materjale ning
prinditehnoloogiad.
Tootesoovitused.

• Kliendile tasuta

UUS!

UUED

!

TOOTE PERSONALISEERIMINE
TRÜKIPABERID JA REKLAAMMATERJALID
Teenus

Kirjeldus

Hind

Trükipoogna formaati lõikamine

• Minimaalne teenustasu on 16 €.
• Tellimuse täitmise tähtaeg
kokkuleppel.
• Suuremate koguste ja teiste
formaatide puhul hind kokkuleppel.
• Teenust pakume vaid Antalise
lepingulistele klientidele.
Teistele pakub meie paberite
lõikamisteenust Zelluloosi
paberipood www.zelluloos.cma.ee

• Lõikamine formaadist A2
(min. lõppformaat A4)
kuni 1000 poognat:
0,05 € /poogen
(SERV601)
• Lõikamine formaadist
A1 ja B1 (min.
lõppformaat A4):
0,1 € /poogen (SERV601)

Köitepapi formaati
lõikamine

• Minimaalne teenustasu on 16 €.
• Tellimuse täitmise tähtaeg
kokkuleppel.
• Suuremate koguste ja teiste
formaatide puhul hind kokkuleppel.
• Teenust pakume vaid Antalise
lepingulistele klientidele.
Teistele pakub meie paberite
lõikamisteenust Zelluloosi
paberipood www.zelluloos.eu

• Lõikamine formaadist B1
(min. lõppformaat A4):
0,12 € /poogen
(SERV604)

PVC- ja vahtplastplaatide formaati
lõikamine

• PVC- ja vahtplastplaatide formaati
lõikamine.

• 0,1 € / tk
(SERV602)

Kirjeldus

Hind

• Lihtsamad kujundustööd
pakketeipide, kastide jms
personaliseerimiseks (logode ja
tekstide lisamine).

• Kliendile 20 €
(SERV312)

UUS
HIND!

PAKENDITOOTED
Teenus
Personaliseeritud
pakkematerjalide
kujundamine

Lk

13

TRÜKIPABERID

PAKENDITOOTED

KONTORIPABERID

PEHME PABER

REKLAAMMATERJALID

UUS!

TRANSPORDITEENUSED
TRANSPORT VÄLJASPOOL TAVAPÄRAST KAUBARINGI
Teenus

Kirjeldus

Hind

Kolmas kaubaring

• K aup tarnitakse kliendile peale
regulaarseid kaubaringe.
• Tellimusi (ainult Antalise Tallinna põhilaos
olevad kaubad) kolmandaks kaubaringiks
võtame vastu kuni 17.00.
• Teenust pakume Tallinna klientidele.

• 32 €
(SERV101)

• K aup tarnitakse kliendile hommikul
hiljemalt 9.00.
• Tellimusi varahommikuseks kaubaringiks
Antalise
Tallinna põhilao ja Riia lao kaubale võtame
vastu kuni kell 17.00 eelmisel tööpäeval.
• Teenust pakume Tallinna klientidele.

• 32 €
(SERV110)

Kiirtransport Tallinnas

• K aup (ainult Antalise Tallinna põhilaost)
tarnitakse kliendile 2 tunni jooksul.
• Teenust pakume Tallinna klientidele.

• tagaluugiga
tõstukiga 38 €
(SERV104)
• kulleriga 20 € UUS!
(SERV129)

Kiirtransport
vabariigis

• Kui soovid kaupa väljaspoole Tallinna
kiiremini kui võimaldab Sinu tavapärane
kaubaring, saame Sulle pakkuda
kiirtransporti.
• Kiirus ja hind olenevad tarneaadressist.

Laupäevane
kohaletoomine

• Laupäevast tarnet pakume enamikesse
Eesti linnadesse.
• Laupäeval saame tarnida vaid
Tallinna põhilaos olevaid kaupu
(v.a. suuremõõtmelised pakendi- ja
plaatmaterjalid)
• Tellimus esitada hiljemalt reedel enne
kella 15.00
• K aup tarnitakse laupäeval kuni 17.00
(v.a riiklikud pühad).

Transport Vanalinna
tsooni

• K aup tuuakse Tallinna Vanalinna tsooni
enne kella 10.00
• Tellimusi Antalise Tallinna põhilao ja Riia
lao kaubale võtame vastu kuni kell 17.00
eelmisel tööpäeval.
• Teenust pakume Tallinna klientidele.

Varahommikune
transport

UUS!

• hind kokkuleppel
(SERV216)

UUS!

• 32 € (SERV127)

UUS!

• 10 € (SERV128)

KAUPADE KÄSITLEMINE
Teenus

Kirjeldus

Hind

Korruseteenus

• K auba laialivedu tellija hoones
(Antalise autojuht peab tooma
kauba teisele korrusele või
kõrgemale)

• 5% tellimuse summast
(SERV111)

Teenus

Kirjeldus

Hind

Müük alla täispakendi

• Riia kesklaost saab värvilist ja
tekstuurpaberit ning disainümbrikke
tellida ka vähem kui pakend.
• Teenuse hind 25% toote hinnast.
• Vähim ostukogus ja tellimisintervall
on 10% pakendist.

• 25% toote hinnast
(SERV109)

Väike tellimus
transpordiga

• Tellimus väärtusega alla 128 €+km
korral.
• K aubaringipõhiselt.

• 10 € (SERV102)

UUS
HIND!

Väike tellimus ilma
transpordita

• Alla 128 €+km. Ise lattu järgi.

• 2,5 € (SERV108)

UUS
HIND!

PAINDLIK MÜÜK

TRÜKIPABERID

PAKENDITOOTED

KONTORIPABERID

PEHME PABER

REKLAAMMATERJALID

KLIENDITEENINDUS
Teenus

Kirjeldus

Hind

Kaubatagastus

• Antalis ei kohustu kliendi poolt
valesti tellitud kaupa tagasi ostma.
• Erandkorras ostab Antalis AS kauba
tagasi reeglina 10% madalama
hinnaga.
• Tagasi ostetav kaup peab
olema kahjustamata ja kinnises
originaalpakendis.
• Väljaspoolt Tallinna tagasi
toodavatele kaupadele lisandub
transporditasu ning Riia laost
ostetud kaupadele transport Riiga.

• 10% arve summast
(SERV113)

ANTALIS AS
Linamäe 6, Tänassilma küla
Saku vald, Eesti
Tel 680 0910
Tellimused 680 0911
info@antalis.ee
tellimus@antalis.ee

www.antalis.ee

10-31-1120
Promoting
sustainable forest
management.
pefc.org

Pakume sertifitseeritud tooteid.

