
Vaihde  010 6803 000
Lähettitilaukset lahetti@niini.fi

Kopio- ja tulostusalan yhdistys ry., FINRE
Tilauksista, jotka on tehty kolmannen osapuolen laskuun, vastaa tilauksen antaja omavastuullisesti.

Tilausnumero
(Niini täyttää)

Tilaus pvm

Maksaja*: Asiakasnro:

Laskutusosoite*:

Työkohde*:

Viite*: Viite mainittava laskussa

Tilaajayritys*: Asiakasnro:

Tilaaja hlö*: Puhelin*:
Allekirjoitus*: 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia ja ne tulee olla täytettynä tilauslomakkeessa

Jos tilauksessa ei ole annettu muita ohjeita, tehdään kopiot taitettuna, mustaviivaisena ja 75 g/m²  paperille.
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Jälkikäsittely
Paperikopiot:

Mapitus

Välilehdet

Narutus

2-puol. A4-tulostus

Wiresidonta

Muovikampa

Jakeluosoitteet:

Skannatut tiedostot:

Tallennusmuoto TIF PDF

Automaattivektorointi

Uudelleenpiirto

CD/DVD kpl

Muistitikku kpl

Oma tallennusväline

Tallennus projektipankkiin:

Skannaus
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Toimitus

Toimitustapa

lähetti 

posti 14

pikaposti 9

Noudetaan noutopisteestä: Ilmoitus, kun noudettavissa

Numero/s-posti:

Nimi:

Muu:

Alkuperäisten palautusosoite, jos ei tilaajalle

Sähköpostijakelut:

Toivottu toimitusaika  klo

Sovittu toimitusaika klo

Sopijahenkilöt

Asiakas Niini & Co Oy

Niini & Co Oy 

Y-tunnus 0199332-3Palvelupisteet
Helsinki
Höyläämötie 2, 00380 Helsinki
p. 010 6803 000
cad@niini.fi
paino@niini.fi
vektorointi@niini.fi
tallennus@niini.fi

Kotka
Keskuskatu 25, 48100 Kotka 
p. 010 6803 340
kotka@niini.fi

Lappeenranta

p. 010 6803 330
Kirkkokatu 8, 53100 Lappeenranta 

lappeenranta@niini.fi

Tampere
Pinninkatu 59, 33100 Tampere 
p. 010 6803 470
tampere@niini.fi

Turku
Laivurinkatu 1, 20810 Turku 
p. 010 6803 450

turku@niini.fi
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Tilauslomake
Adobe Illustrator CC 2015 (Windows)
Adobe PDF library 15.00
D:20151008083018+03'00'
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Vaihde  010 6803 000
Lähettitilaukset lahetti@niini.fi
Kopio- ja tulostusalan yhdistys ry., FINRE
Tilauksista, jotka on tehty kolmannen osapuolen laskuun, vastaa tilauksen antaja omavastuullisesti.
Tilausnumero
(Niini täyttää)
Tilaus pvm
Maksaja*:
Asiakasnro:
Laskutusosoite*:
Työkohde*:
Viite*:  
Viite mainittava laskussa
Tilaajayritys*: 
Asiakasnro:
Tilaaja hlö*:  
Puhelin*:
Allekirjoitus*:  
* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia ja ne tulee olla täytettynä tilauslomakkeessa
Jos tilauksessa ei ole annettu muita ohjeita, tehdään kopiot taitettuna, mustaviivaisena ja 75 g/m²  paperille.
Alkuperäisten piirustusten tai tiedostojen määrä
Sarjamäärä
Tulostus
Mustavalkotulostus paperille
Väritulostus paperille
Mustavalkotulostus muoville
Harmaasävytulostus paperille
Käsittely
Suora
21T (Taitto 21 cm)
21TS (Taitto 21 cm + seläke)
19TS (Kansiotaitto 19 cm + seläke)
Lupakuvat / virallinen + seläke
Laminointi        matta         kirkas
Jälkikäsittely
Paperikopiot:
Mapitus
Välilehdet
Narutus
2-puol. A4-tulostus
Wiresidonta
Muovikampa
Jakeluosoitteet:
Skannatut tiedostot:
Tallennusmuoto
TIF
PDF
Automaattivektorointi
Uudelleenpiirto
CD/DVD
kpl
Muistitikku
kpl
Oma tallennusväline
Tallennus projektipankkiin:
Skannaus
Mustavalko skannaus
Väri skannaus
Harmaasävy skannaus
Lisätietoja
Toimitus
Toimitustapa
lähetti 
posti 14
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Noudetaan noutopisteestä:
Ilmoitus, kun noudettavissa
Numero/s-posti:
Nimi:
Muu:
Alkuperäisten palautusosoite, jos ei tilaajalle
Sähköpostijakelut:
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