BẢNG GIÁ PANTONE MÀU

Kính gửi: Quý khách hàng
Chúng tôi gửi đến Quý khách giá bán chính thức của Pantone Chính Hãng – Pantone USA như
sau:

Tên sản phẩm

Pantone Color
Specifier + Guide

Mã sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Giá bán có VAT

FHIP230(-)

Bộ

1

18.750.000

FHIP110

Bộ

1

8.900.000

2

27.650.000

Mô tả sản phẩm:
- Hình dạng: Quyển sách + Xòe quạt
- Đơn vị tính: Bộ
- Chất liệu: Giấy
- Số lượng món: 02/bộ (Bao gồm sản phẩm FHIP110, bộ TPG xòe quạt)
- Số lượng màu: 2310 màu/bộ
- Phiên bản năm: 2016
- Tăng 210 màu mới trong phiên bản này
- Đóng gói hộp giấy: 27cm x 15cm x 8cm (2.5 kg), có kèm hộp nhỏ chứa bộ FHIP110
- Dùng để so sánh màu sắc trong ngành thời trang, thiết kế tạo mẫu…
- Không có công thức pha màu.
- Mã màu có đuôi là TPG: Ví dụ: 14-1012 TPG hoặc 13-0947 TPG
- Mỗi mã màu có 6 miếng nhỏ, có thể xé rời.
- Do sự khác biệt giữa các màn hình, hình ảnh có thể không phản ánh màu sắc thực tế của
mặt hàng.
- Xin hiểu rằng các số đo là có sai số.
- Vui lòng xem chi tiết tại http://pantonechinhhang.com/shop/pantone-color-specifier-guidefhip230.htm

Hình ảnh tham khảo:

Lưu ý:
 Giao dịch trong nước, bằng tiền VNĐ.
 Giá bán đã bao gồm VAT và phí vận chuyển tòan quốc.
 KHÔNG cho đổi trả hàng.
 Khách hàng cần thiết xem kỹ chính sách bán hàng trên website chúng tôi trước khi giao dịch.
Nếu quý khách cần thêm thông tin, xin đừng ngại liên hệ bộ phận bán hàng theo thông tin bên dưới:

Hotline: 0937-248-300 (Sales Manager)
Email: info@pantonechinhhang.com
Website: http://PantoneChinhHang.com

Trân trọng cám ơn.
--Phòng kinh doanh
Pantone Chính Hãng

