
اطالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه مهم : 
با ثبت سفارش انواع حروف برجسته شانس خود را برای برنده شدن
جشــــــــــــــــنوا ره بها رهدر  گروه تبلیغاتی سامان امتحان کنید.
جزئیات رشکت در قرعه کشـــی و جوایز و زمان برگزاری به پیوست
 همین لیســــــــــــــــــــــــت قیمت برای ش� ارسال خواهد شد.

لیست قیمت حروف همکاري

تـــــــــاریخ 1401/04/04
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قیمت حروف چلنیوم بر اساس مقدار اجناس مصرفی + 45/000 تومان اجرت ساخت 

محاسبه میگردد. : 

لیست اجناس مصرفی به شرح زیر می باشد. 

قیمت به تومان

1

2

3

4

ورق هاي پلکسی رنگی                                                            

ورق پلکسی طالیی آیینه اي                                          

ورق پلکسی مشکی مات                                       

ورق پلکسی مشکی آگما                                                                        

                                                   

ورق پلکسی برند چوچن تایوان:

قیمت به تومان ورق پی وي سی:

پی وي سی 10 میل 1

 

                                                                        

                                                   

+ 1/250/000 

+ 1/500/000

+ 1/ 00/0007

+ 1/700/000

  

هزار تومان 45 نصب ، سیم کشی و منگنه              با برند هاي معتبر بازار متري 

تومان  4/000 قطر قلم اضافه بابت نور ، هر سانت 

+ 700/000

قیمت به تومان لبه چلنیوم برند آلوتک:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

نقره اي 9 سانت ساده

نقره اي 7 سانت ساده

طالیی 9 سانت ساده(آیینه اي)

طالیی 7 سانت ساده(آیینه اي)

مشکی 9 سانت ساده

مشکی 7 سانت ساده

سفید 9 سانت ساده

سفید 7 سانت ساده

انواع طرح پانچ لبه چلنیوم                                                                        

                                                   

+25/000

+ 24/000

+ 33/000

+ /00032

+ 2 /0005

+ 2 /0004

+ 2 /0005

+2 /000  4

+ 4/000

 



قیمت حروف چلنیوم بر اساس مقدار اجناس مصرفی + 45/000 تومان اجرت ساخت 

محاسبه میگردد. : 

لیست اجناس مصرفی به شرح زیر می باشد. 

قیمت به تومان چاپ و استیکر:

1

2

3

استیکر هاي رنگی براي دوبل حروف( به ازاي هر متر محیط)

چاپ استیکر ( به ازاي هر متر مربع)

چاپ سطوح( به ازاي هر متر مربع)

                                                                        

                                                   

+ 15/000 

+ 450/000

+ 850/000

قیمت به تومان سایر آپشن ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

چسب 123 میتراپل ( به ازاي هر متر محیط)

( به ازاي هر متر محیط)برش پلکسی 

برش پی وي سی ( به ازاي هر متر محیط)

دوبل و مونتاژ پلکسی ها ( به ازاي هر متر محیط)

چسب دو طرفه ( به ازاي هر متر مربع)

اجرت ساخت ( به ازاي هر متر محیط)

کریستال داخل حروف

دوبل با ورق استیل 0/7

بسته بندي و ارسال                                                                         

                                                   

+6/000

+ 3/000

+ 3/000

+ /0003

+ /00050

+ /00045

+ 70/000

+ 110/000

رایــــــــگان 

 



حروف استیل 0/7 میل

150/000

155/000

160/000

180/000

200/000

210/000

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

حروف استیل با  لبه  1سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 2 سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 3 سانتی  ساده

حروف استیل با  لبه 5 سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 7 سانتی سـاده

حروف استیل با لبه 8 سانتی سـاد ه

      

حروف در حالت ساده و بدون خدمات اضافه

قیمت هاي فوق بدون هرگونه آپشن محاسبه شده است و در صورت اضافه شدن هر آپشن مبالغ زیربه کار اضافه میگردد.

قیمت به تومان آپشن ها :

+15/000

+ 5/000

+30/000

+60/000

+ 30/000

+ 50/000

+ 95/000

+ 25/000

+ 10/000 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

پایه پیچ یا پایه مفتول

برش مرکز حروف به حالت رینگی 

پانچ  روي لبه استیل ( مختص لبه ي 7 سانتی)

برش طرح پترن روي ورق استیل

ساخت لبه دوم حروف (دولبه رینگ کردن) با تسمه 1 سانتی

پلکسی 3 میل دوغی براي پشت نور یا پلکسی رنگی براي حروف رینگی

پلکسی 5 میل دوغی براي پشت نور حروف

پی وي سی ده میل براي حروف هاي رینگی یا حروف هاي بدون نور

مونتاژ استیل دوغی و حروف هاي رینگی

مبناي مصـــــــــــــــــــرفی در هر ورق پلکســـــــــــــــــــی و پی وي سی در ابعاد (120*180 ) سانتی متر 30 متر محیط می باشد.

مبناي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی در هر ورق استیل  در ابعاد (120*240 ) سانتی متر 40 متر محیط می باشد.

در صورت مصرف بیش از حد استاندارد ورق , هزینه اضافه ورق مصرفی استیل ، پلکسی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق هاي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی : استیل 0/7 میل (ابعاد ورق 120*240) بر مبناي مبلغ  3/400/000 تومان

ورق پلکســـــــــــــــــــــــــی 3 میل برگی 1/250/000تومان // ورق پلکســــــــــــــــــــــــــی 5 میل برگی 2/300/000 تومان  

/پی وي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ( ابـعاد ورق120*240)  برگــی 700/000 تومان 



حروف استیل 1 میل

180/000

190/000

200/000

220/000

240/000

260/000

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

حروف استیل با  لبه  1سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 2 سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 3 سانتی  ساده

حروف استیل با  لبه 5 سانتی ساده 

حروف استیل با  لبه 7 سانتی سـاده

حروف استیل با لبه 8 سانتی سـاد ه

      

حروف در حالت ساده و بدون خدمات اضافه

قیمت هاي فوق بدون هرگونه آپشن محاسبه شده است و در صورت اضافه شدن هر آپشن مبالغ زیربه کار اضافه میگردد.

+15/000

+ 5/000

+30/000

+60/000

+ 30/000

+ 50/000

+ 95/000

+ 25/000

+ 10/000 

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

آپشن ها :

پایه پیچ یا پایه مفتول

برش مرکز حروف به حالت رینگی 

پانچ  روي لبه استیل ( مختص لبه ي 7 سانتی)

برش طرح پترن روي ورق استیل

ساخت لبه دوم حروف (دولبه رینگ کردن) با تسمه 1 سانتی

پلکسی 3 میل دوغی براي پشت نور یا پلکسی رنگی براي حروف رینگی

پلکسی 5 میل دوغی براي پشت نور حروف

پی وي سی ده میل براي حروف هاي رینگی یا حروف هاي بدون نور

مونتاژ استیل دوغی و حروف هاي رینگی

مبناي مصـــــــــــــــــــرفی در هر ورق پلکســـــــــــــــــــی و پی وي سی در ابعاد (120*180 ) سانتی متر 30 متر محیط می باشد.

مبناي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی در هر ورق استیل  در ابعاد (120*240 ) سانتی متر 40 متر محیط می باشد.

در صورت مصرف بیش از حد استاندارد ورق , هزینه اضافه ورق مصرفی استیل ، پلکسی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق هاي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی : استیل 0/7 میل (ابعاد ورق 120*240) بر مبناي مبلغ  4/500/000 تومان

ورق پلکســـــــــــــــــــــــــی 3 میل برگی 1/250/000تومان // ورق پلکســــــــــــــــــــــــــی 5 میل برگی 2/300/000 تومان  

/پی وي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ( ابـعاد ورق120*240)  برگــی 700/000 تومان 



حروف آهن 0/8 میل

80/000

85/000

90/000

100/000

115/000

125/000

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

حروف آهن با  لبه  1سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 2 سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 3 سانتی  ساده

حروف آهن با  لبه 5 سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 7 سانتی سـاده

حروف آهن با لبه 8 سانتی سـاد ه

      

حروف در حالت ساده و بدون خدمات اضافه

قیمت هاي فوق بدون هرگونه آپشن محاسبه شده است و در صورت اضافه شدن هر آپشن مبالغ زیربه کار اضافه میگردد.

+15/000

+ 5/000

+30/000

+60/000

+ 30/000

+ 50/000

+ 95/000

+ 25/000 

+ 10/000

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

آپشن ها :

پایه پیچ یا پایه مفتول

برش مرکز حروف به حالت رینگی 

پانچ  روي لبه آهن ( مختص لبه ي 7 سانتی)

آهنبرش طرح پترن روي ورق 

ساخت لبه دوم حروف (دولبه رینگ کردن) با تسمه 1 سانتی

پلکسی 3 میل دوغی براي پشت نور یا پلکسی رنگی براي حروف رینگی

پلکسی 5 میل دوغی براي پشت نور حروف

پی وي سی ده میل براي حروف هاي رینگی یا حروف هاي بدون نور

مونتاژ استیل دوغی و حروف هاي رینگی

مبناي ساخت حروف در هر ورق پلکســــــــــــــــــــی و پی وي سی در ابعاد (120*180 ) سانتی متر 30 متر محیط می باشد.

مبناي ســـــــــــــــــاخت حروف در هر آهن در ابعاد (120*240 ) ســـــــــــــــــانتی متر 40 متر محیط می باشــــــــــــــــــد.

در صورت مصرف بیش از حد استاندارد ورق , هزینه اضافه ورق مصرفی استیل ، پلکسی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق هاي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی : ورق آهنی 0/8 میل   (ابعاد ورق 120*240) بر مبناي مبلغ  750/000 تومان

ورق پلکســــــــــــــــــــی 3 میل برگی 1/250/000تومان // ورق پلکســـــــــــــــــــــی 5 میل برگی 2/300/000 تومان  

/پی وي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ( ابعاد ورق120*240)  برگــی 700/000 تومان

هزینه رنگ کوره یا خودرو براي حروف آهن بصـــــورت کلی و با توجه به متراژ و ابعاد و فایل مورد نظر مشــــــخص میگردد 



حروف آهن 1 میل

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

حروف آهن با  لبه  1سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 2 سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 3 سانتی  ساده

حروف آهن با  لبه 5 سانتی ساده 

حروف آهن با  لبه 7 سانتی سـاده

حروف آهن با لبه 8 سانتی سـاد ه

      

حروف در حالت ساده و بدون خدمات اضافه

قیمت هاي فوق بدون هرگونه آپشن محاسبه شده است و در صورت اضافه شدن هر آپشن مبالغ زیربه کار اضافه میگردد.

قیمت به تومان آپشن ها :

90/000

95/000

105/000

115/000

125/000

130/000

+15/000

+ 5/000

+30/000

+60/000

+ 30/000

+ 50/000

+ 95/000

+ 25/000 

+ 10/000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

پایه پیچ یا پایه مفتول

برش مرکز حروف به حالت رینگی 

پانچ  روي لبه آهن ( مختص لبه ي 7 سانتی)

آهنبرش طرح پترن روي ورق 

ساخت لبه دوم حروف (دولبه رینگ کردن) با تسمه 1 سانتی

پلکسی 3 میل دوغی براي پشت نور یا پلکسی رنگی براي حروف رینگی

پلکسی 5 میل دوغی براي پشت نور حروف

پی وي سی ده میل براي حروف هاي رینگی یا حروف هاي بدون نور

مونتاژ استیل دوغی و حروف هاي رینگی

مبناي ساخت حروف در هر ورق پلکســــــــــــــــــــی و پی وي سی در ابعاد (120*180 ) سانتی متر 30 متر محیط می باشد.

مبناي ســـــــــــــــــاخت حروف در هر آهن در ابعاد (120*240 ) ســـــــــــــــــانتی متر 40 متر محیط می باشــــــــــــــــــد.

در صورت مصرف بیش از حد استاندارد ورق , هزینه اضافه ورق مصرفی استیل ، پلکسی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق هاي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفی : ورق آهنی 0/8 میل   (ابعاد ورق 120*240) بر مبناي مبلغ  900/000 تومان

ورق پلکســــــــــــــــــــی 3 میل برگی 1/250/000تومان // ورق پلکســـــــــــــــــــــی 5 میل برگی 2/300/000 تومان  

/پی وي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ( ابعاد ورق120*240)  برگــی 700/000 تومان

هزینه رنگ کوره یا خودرو براي حروف آهن بصـــــورت کلی و با توجه به متراژ و ابعاد و فایل مورد نظر مشــــــخص میگردد 



ن هزار توما ی   س ي  ی و همراه با پ و لبه   ده  سا ی  الیه رنگ ک  ق ت ف با طل 165 حرو نئون پالستیک ساده

هزار تومان) اضافه میگردد.  165 هزیه آپشن هاي زیر به قیمت فوق ( 

+ /00050

+ 0/0007

+ /000110

+ 1 /0005

+ 10/000

+ 15/000

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

دوبل کردن با پلکسی 3 میل                                                            

دوبل کردن  با ورق پلکسی آینه اي طالیی                                          

                                         0 (ابعاد ورق 120*180) دوبل کردن  با ورق استیل نگیر 7 /

دوبل با استیکر                                                                        

پانچ ساده طلق پلکسی                                                    

پانچ هاي خاص و طرحدار                                                  

آپشن هـــا:

حروف پالستیک

قیمت به تومان حروف در حالت ساده بدون خدمات اضافه

+ /000165

+ /000170

+ /000180

+ /000190

+ /000200

+ /000215

1

2

3

4

5

6

قیمت هاي فوق بدون هرگونه آپشن محاسبه شده است و در صورت اضافه شدن هر آپشن مبالغ زیربه کار اضافه میگردد.

حروف پالستیک با  لبه  3 سانتی ساده 

حروف پالستیک با  لبه 4 سانتی سـاد ه

حروف پالستیک با  لبه 5 سانتی  سـاده

حروف پالستیک  با  لبه 6 سانتی ساده 

حروف پالستیک با  لبه  7 سانتی سـاده

حروف پالستیک با لبه 9 سـانتی سـاد ه

      

مبناي مصرفی در هر ورق پلکسی گالس و دوبل استیل و پی وي سی در ابعاد 120*180سانتی متر،30 متر محیط می باشد.

در صورت مصـــرف بیش از حد استاندارد ورق , هزینه اضافه ورق مصــــرفی  پلکســــی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق پلکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی تک الیه و پی وي سی بر مبناي مبلغ   1/850/000 تومان محاسبه میگردد.

مربوط به آیتم 1: اضافه ورق دوبل پلکســــــــــــــــــــــــــــــــی  رنگی بر مبناي  مبلغ 1/250/000 تومان محاسبه میگرد.

مربوط به آیتم 2 : اضافه ورق دوبل پلکســــــــــــــــــی طالیی آینه اي بر مبناي مبلغ 1/500/000 تومان محاسبه میگردد.

مربوط به آیتم 3 :اضــــــــــافه ورق دوبل اســـــــــــتیل طالیی بر مبناي مبلغ 3/400/000 تومان محاســـــــــــبه میگردد.

بابت اضافه قطر قلم کریســــــــــــــــــــــــــــــــــتال به ازاي هر سانت مبلغ 5 هزار تومان به قیمت هر متر اضافه میگردد.



حروف وکیوم خام با برجستگی 32 میل و بدون آپشن اضافی هر متر محیط با قطر قلم 

تومان  185/000 استاندارد 

قیمت به تومان

1

2

3

آپشن هـــا:

حروف وکیوم

+ 225/000   

+ 150/000

+ 210/000

مونتاژ با استیل تک لبه رینگ 6 سانت و پی وي سی

مونتاژ با اهن  تک لبه رینگ 6 سانت و پی وي سی

مونتاژ با نئون پالستیک لبه 6 سانت و پی وي سی

                                                   

مبناي متراژ در هر ورق پلکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی گالس و ام دي اف 32 میل براي ساخت

حروف وکیوم  در ابعاد ورق  120*180ســـــــــــــــــــــــانت ، 15مترمحیط می باشـــــــــــــــــــــــد.

اضافه ورق وکیوم خام ( پلکسی و قالب �P�G�I ) برمبناي مبلغ 2/100/000 تومان محاسبه می گردد.

در صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورت مونتاژ وکیوم با هر یک از آیتم ها ، 

مبلغ اضـــــــــــــــــافه ورق بدنه به صـــــــــــــــــورت زیر و جداگانه  محاســـــــــــــــــبه می گردد :

مربوط به آیتم 1: بر مبناي مبلغ 4/150/000 تومان محاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه میگردد.

مربوط به آیتم 2: بر مبناي مبلغ 1/500/000 تومان محاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه میگردد.

مربوط به آیتم 3:  بر مبناي مبلغ 1/850/000 تومان محاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه میگردد.



هزار تومان سوئدي 5 یا 7 سانت 180حروف با طلق تک الیه رنگی ساده و لبه  همراه با پی وي سی 

هزار تومان) اضافه میگردد.  180 هزیه آپشن هاي زیر به قیمت فوق ( 

+ /00050

+ 0/0007

+ /000110

+ 1 /0005

+ 10/000

+ 15/000

+ /00020

+ /00070    

قیمت به تومان

1

2

3

4

5

6

7

8

دوبل کردن با پلکسی 3 میل                                                            

دوبل کردن  با ورق پلکسی آینه اي طالیی                                          

                                         0 (ابعاد ورق 120*180) دوبل کردن  با ورق استیل نگیر 7 /

دوبل با استیکر                                                                        

پانچ ساده طلق پلکسی                                                    

پانچ هاي خاص و طرحدار                                                      

لبه سوئدي مکس                                                                                                                           

 یا پترن طلق بصورت فول                                   کریستال داخل حروف 

آپشن هـــا:

حروف سوئدي

مبناي مصرفی در هر ورق پلکسی گالس و دوبل استیل و پی وي سی در ابعاد 120*180سانتی متر،30 متر محیط می باشد.

 در صورت مصـــــــــــــــــــــــــــرف مازاد ورق , هزینه پلکســــــــــــــــــــــــــــی ها و پی وي سی جداگانه محاسبه میگردد.

اضافه ورق پلکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی تک الیه و پی وي سی بر مبناي مبلغ   1/850/000 تومان محاسبه میگردد.

مربوط به آیتم 1: اضافه ورق دوبل پلکســــــــــــــــــــــــــــــــی  رنگی بر مبناي  مبلغ 1/250/000 تومان محاسبه میگرد.

مربوط به آیتم 2 : اضافه ورق دوبل پلکســــــــــــــــــی طالیی آینه اي بر مبناي مبلغ 1/500/000 تومان محاسبه میگردد.

مربوط به آیتم 3 :اضــــــــــافه ورق دوبل اســـــــــــتیل طالیی بر مبناي مبلغ 3/400/000 تومان محاســـــــــــبه میگردد.

بابت اضافه قطر قلم کریســــــــــــــــــــــــــــــــــتال به ازاي هر سانت مبلغ 5 هزار تومان به قیمت هر متر اضافه میگردد.



پ : در بخش استیل ، یادداشت گذاشتن ، داشتن نوع پایه ، پی وي سی و یا دوغی و 

یا نور و رینگی بودن و نوع ترکیب بندي کلیات کار.

ساعت کاري بخش اداري مجموعه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 17و 

پنجشنبه از ساعت 9 الی 12:30 میباشد.

2- نکات مهم در ارتباط با گروه تبلیغاتی سامان

پس از دریافت پیش فاکتور در صورت تایید پیش فاکتور با واریز 50 درصد مبلغ 

فاکتور و ارسال رسید واریزي از طریق واتساپ یا تلگرام سفارش شما ثبت و وارد 

پروسه تولید میگردد.

پس از ارسال تصویر فیش واریزي ، جهت اعالم ساخت حروف احتیاجی به تماس 

تلفنی نیست و فایل شما وارد خط تولید خواهد شد.

رنگ پلکسی ها یا کد پلکسی ها طبق کالیته هاي شرکت چوچن یا یرالنگ(ضروري)-

پانچ طلق و طرح پانچ مورد نظر مثل پانچ ساده و پانچ طرح گل و پانچ طرح ستاره و 

...(در صورت لزوم)-کریستالی کردن حروف(در صورت لزوم)-لبه چلنیوم شامل رنگ 

و در صورت پانچ شدن لبه ، طرح پانچ ساده یا پانچ سوپرساید ذکر شود(ضروري)-نور 

حروف و رنگ آن(در صورت لزوم)- ترانس(در صورت لزوم)

1- نکات مربوط به ثبت سفارشات:

الف : فایل طراحی شده باید توسط نرم افزار کرل در ابعاد واقعی (سانتی متر) 

طراحی شده باشد.

ب : توضیحات مرتبط با ساخت فایل که شامل موارد زیر میباشد را داخل فایل کورل 

یادداشت نمایید:

(توجه به این نکات باعث تسریع در روند خدمات رسانی به شما عزیزان میگردد)

لیست قیمت ها و جزئیات آن را با دقت مطالعه نمایید.

به دلیل حجم باالي تماس هاي ورودي مجموعه از تماس هاي مکرر پرهیز نمايید

توضیحاتتان را حتما در فایل مکتوب نمایید.

خواهشمندیم پیام هاي پیش فرض و اسکرین شات طرح مورد نظر و پیش فاکتور 

ارسالی را با دقت هرچه تمام مطالعه نمایید.

تاریخ تحویل سفارش هایتان پس از واریز پیش پرداخت تعیین میگردد.

فایل شما طبق تاریخ تحویل مشخص شده در زمان ثبت سفارش ارسال میشود ، 

مجددا خواهشمندیم از تماس هاي تلفنی مکرر پس از ثبت سفارش پرهیز نمایید 

(تاریخ تحویل در همان زمان ثبت سفارش به شما اعالم میشود).

بالفاصله پس از واریز پیش پرداخت فایل مورد نظر وارد خط تولید شده بنابراین 

تغییر یا اصالح فایل پس از ارسال به خط تولید امکان پذیر نخواهد بود 

ادامه در صفحه بعد

قوانین و مقررات گروه تبلیغاتی سامان



قوانین و مقررات گروه تبلیغاتی سامان

- کلیه پیش فاکتور هاي صادر شده توسط ناظر نهایی چک میگردد . در صورت داشتن هرگونه 

سوال در مورد فاکتور خود به امضاي زیر فاکتورها توجه نمایید و از بخش تماس با ما با مسئول 

امضا کننده تماس بگیرید.

هدف اصلی تابلوسازي سامان از نکات مذکور ارائه خدمات رسانی هرچه بهتر به شما عزیزان 

میباشد.

- تسویه کامل سفارشات نهایتا تا ساعت 15  روز زمان تحویل کاالي شما باید انجام گردد و رسید 

واریزي آن ارسال گردد.در غیر اینصورت مجموعه تابلوسازي سامان مسئولیتی در قبال تاخیر به 

وجود امده در ارسال بار نخواهد داشت

- کلیه بارهاي ارسالی به مقاصد مختلف ایران به جز استان تهران و شهر کرج شامل بسته بندي 

رایگان و هزینه شهري رایگان به محل باربري وطن میباشد.

نکات مربوط به ارسال بار :

- سفارشات شما دقیقا طبق زمان تحویلی اعالم شده به شما عزیزان ساخته و تحویل میشود.لذا 

با توجه به فضاي محدود انبار ، مجموعه تابلوسازي سامان بیش از یک هفته مسئولیت نگهداري 

سفارشات ساخته شده را ندارد

- از همکاران عزیز مستقر در استان تهران و شهر کرج خواهشمندیم درصورت تمایل به دریافت 

سفارش در محل کارخانه حتما در فایل ذکر شود “ تحویل از درب کارخانه “ در غیر اینصورت 

هماهنگی وسیله نقلیه براي تحویل بار بصورت غیر حضوري بعهده مشتري میباشد.

سایر نکات :

- ارسال بار به هر نقطه اي به غیر از باربري وطن مشمول هزینه شهري میگردد.

- نحوه ارسال بار خود را در فایل با لغات زیر مشخص نمایید.”اتوبوس یا باربري (نام و شماره 

تلفن باربري در صورت لزوم) - بصورت دربستی با تاکسی هاي اینترنتی یا وانت بار یا کامیونت* 

و در صورت ذکر نشدن این آیتم در فایل ارسالی ، نحوه ارسال بار توسط واحد تدارکات مجموعه 

تعیین تکلیف خواهد شد

-ملزومات مصرفی در تابلو ها تماما طبق مواردي میباشد که در لیست قیمت ها ذکر شده است ، 

بنابراین درخواست استفاده از سایر اجناس متفرقه را ننمایید

- تسویه نهایی کلیه بارهایی که زمان تحویل آنها براي روزهاي پنجشنبه میباشد حتما باید تا 

ساعت 15 روز چهارشنبه انجام شود و در روزهاي پنجشنبه به دلیل عدم حضور واحد مالی در 

کارخانه در صورت انجام تسویه نهایی هم برگه خروج براي بارهاي ارسالی صادر نخواهد شد.


