
obowiązujący od 15 czerwca 2018 r. 

Lp. Opis produktu 
 Cena sprzedaży 

jednostkowa brutto 

1.
Kubek ceramiczny pojemność 300ml. Dostępny w wersjach 

kolorystycznych - kubek biały ze środkiem pomarańczowym,  ze środkiem 

białym, ze środkiem granatowym, ze środkiem żółtym.

22,00 zł                         

2.
Kubek termiczny utrzymujący ciepło minimum 5-8h. Pojemność 440ml. 

Dostępny w kolorze brązowym, złotym, srebrnym, czarnym.
55,00 zł                         

3.
Bidon sportowy wykonany z trytanu z elementami ze stali nierdzewnej. 

Pojemność 650ml. Dostępny w wersjach kolorystycznych: przeźroczysty,  

grafitowy, granatowy.  

30,00 zł                         

4. Pamięć USB o pojemności 8GB. Dostępna w kolorze białym. 40,00 zł                         

5.
Power bank, ładowarka przenośna o pojemności 8000mAh, w metalowej 

obudowie w kolorze granatowym. 
100,00 zł                       

6. Torba bawełniana z długim uchem. Dostępna w kolorze granatowym. 25,00 zł                         

7.
Długopis metalowy z obręczami wokół korpusu, dostępny w kolorze: 

białym, czarnym, szarym, granatowym. 
2,50 zł                           

8.
Torba papierowa w formacie A4 pionowa z uchwytami sznurkowymi w 

kolorze granatowym. Dostępna w kolorze granatowym.
6,50 zł                           

9.
Notes z gumką w formacie A5, dodatkowa gumka na długopis. Dostępny 

w kolorze granatowym. 
25,00 zł                         

10. Teczka w formacie A4, ze skóry naturalnej. Kolor czarny. 130,00 zł                       

11.
Elegancki długopis metalowy, solidnie wykonany z matowym 

wykończeniem. Kolor grafitowy. 
15,00 zł                         

12.
Etui na wizytówki wykonane z eko-skóry z magnetycznym zapięciem. 

Wymiary to +/- 95x65x20mm. Dostępne w kolorze czarnym.
20,00 zł                         

13.
Notatnik wydzierany w formacie A4, klejony po krótkim boku, bez okładki 

i dziurek. 
5,00 zł                           

14.
Notatnik wydzierany w formacie A5, klejony po krótkim boku, bez okładki 

i dziurek.
3,00 zł                           

15.
Smycz obustronnie drukowana z karabińczykiem o szerokości 20mm. 

Dostępna w kolorze granatowym.
3,00 zł                           

16.
Teczka w formacie A4, folia błysk jednostronnie. Dostępna w kolorze 

granatowym.
4,00 zł                           

17.
Teczka w formacie A4, z gumką, folia błysk jednostronnie. Dostępna w 

kolorze granatowym.
4,00 zł                           

18.
Bluza rozpinana typu "kangurek" w kolorze granatowym. Model 

dostępny w wersji męskiej i damskiej.  
130,00 zł                       

19.
Bluza typu "kangurek",wkładana przez głowę w kolorze granatowym. 

Model dostępny w wersji męskiej i damskiej. 
150,00 zł                       

20.
Koszulka typu "polo", dostępna w  kolorze białym i granatowym oraz w 

wersji damskiej i męskiej. 
65,00 zł                         

21.
Czapka z daszkiem, wykonana z bawełny, regulowana metalową 

sprzączką. Dostępna w kolorze granatowym.
35,00 zł                         

 

CENNIK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UAM


