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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – RUČNĚ KRESLENÉ SKICY

Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Služby, ke kterým se následující informace vztahují:

 skica černobílá 1.280,- Kč
            

 skica barevná 2.290,- Kč

 
 

Platební podmínky:

 Po domluvení spolupráce, před nakreslením skic, zaplatíte cenu dle počtu a typu skicy

1 skica = 1 pohled (může být na více snímcích/listech)
 

Postup vzájemné spolupráce:

 Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci.

 Domluvíme si obsah, počet a typ požadovaných ručně kreslených skic. 

 Následně zaplatíte cenu za vybraný počet a typ skic  a já Vám skicy nakreslím.

 Po nakreslení Vám skicy předám spolu se souhlasem s jejich použitím.

 Předání skic může proběhnout buď elektronickou formou nebo v tištěné podobě
[věrné skenované kopie] (osobní převzetí či zaslání poštou).  

(Nakreslení vizualizačních skic vyžaduje nějaký čas, počítejte na 1 skicu minimálně s 2 dny)    
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – RUČNĚ KRESLENÉ SKICY

Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:

 Uvítací podklady – informace o spolupráci, kontakt
 

 Ručně kreslené skicy – v elektronické nebo tištěné podobě (věrná skenovaná kopie + v 
případě použití pauzovacího papíru jeho přesný obkres také na pauzovací papír)

! ORIGINÁLY SKIC VŽDY ZŮSTÁVAJÍ U MĚ !

 Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, souhlas s použitím skicy



Šárka Vlčková
interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 00000000

Tel. 730 966 873       e-mail: info@sarkavlckova.cz      web: www.sarkavlckova.cz 


