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Kupując w internecie często kierujemy się zasadą kupić jak najtaniej. Niekiedy jednak okazuje się, że
wyszukując najtańszą ofertę nie zwracamy uwagi na dopiski małą czcionką informujące o długim terminie
realizacji czy wysoką dopłatę za wysyłkę towaru. Warto więc przed zakupem sprawdzić ceny w kilku
sklepach i porównać warunki jakie one oferują. Firmom i osobom prywatnym planującym zakup pieczątek
polecamy odwiedziny w sklepie internetowym www.pieczatkiwarszawa.com.pl W jego ofercie znajdą
Państwo szeroki wybór sprawdzonych na rynku automatów pieczątkarskich takich firm jak Colop, Trodat,
Shiny, Wagraf. Automaty tych marek znajdziemy prawie w każdej firmie na terenie Polski. Służą one długo,
działają bezawaryjnie i przeważnie nie wymagają uzupełnienia tuszu co najmniej przez rok od ich zakupu. Ich
bogata kolorystyka sprawi że każdy Klient znajdzie tu coś dla siebie. Firma znajdująca się pod adresem
www.pieczatkiwarszawa.com.pl zajmuje się produkcją pieczątek już od ponad 16 lat. W tym okresie
zrealizowała kilkanaście tysięcy zamówień dla osób prywatnych, firm i instytucji z całej Polski. To co
sprawia, że Klienci chętnie do niej wracają, to: szybka realizacja zleceń, indywidualne podejście do każdego
Klienta, pomoc w doborze właściwej pieczątki, miła obsługa, a przede wszystkim ROZSĄDNE CENY.
Wszystkie pieczątki zamówione poprzez stronę www.pieczatkiwarszawa.com.pl są wysyłane do Klientów za
pośrednictwem firmy kurierskiej. Dzięki temu paczka z pieczątkami dociera praktycznie w każdy zakątek
Warszawy i województwa mazowieckiego już następnego dnia. Ceny pieczątek podane na stronie obejmują
koszty wysyłki w przypadku opłacenia zamówienia przed wysyłką paczki. W przypadku jeżeli chcieliby
Państwo zapłacić za pieczątki przy odbiorze do ceny doliczana jest opłata w wysokości 20 zł brutto. Na
zakupione w firmie www.pieczatkiwarszawa.com.pl stemple i pieczątki udzielana jest 2 letnia gwarancja.
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