
Zestaw PREMIUM

W sk ad zestawu wchodz :  

indywidualnie przygotowana wk adka,  

uniwersalna ulotka zawieraj c  instrukcje 
post powania, telefony alarmowe oraz konkretne 
wskazówki dotycz ce wzywania policji przy kolizji 
lub wypadku, 

druk samokopiuj cy - orygina  i kopia z instrukcj  
wype niania, 

opakowanie foliowe zabezpieczaj ce przed 
zniszczeniem.

Czas realizacji to 10 dni. Termin p atno ci 7 dni.

Zestaw PREMIUM PLUS
W sk ad zestawu wchodz :  

indywidualnie przygotowana ulotka 
zawieraj c  instrukcje post powania, telefony 
alarmowe oraz konkretne wskazówki 
dotycz ce wzywania policji przy kolizji lub 
wypadku, 

druk samokopiuj cy - orygina  i kopia z 
instrukcj  wype niania, 

opakowanie foliowe zabezpieczaj ce przed 
zniszczeniem

Ilo  sztuk Cena netto /1 szt.

1000 3,00 z

2000 2,49 z

5000 2,05 z

10000 1,80 z

Projekt od 200,00 z

Ilo  sztuk Cena netto /1 szt.

1000 3,20 z

2000 2,69 z

5000 2,25 z

10000 1,99 z

Projekt od 300,00 z

Czas realizacji to 14 dni. Termin p atno ci 7 dni.

Opakowanie  
foliowe

Opakowanie  
foliowe

Wk adka

© Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka 
inna eksploatacja materia ów jest obj ta prawem autorskim 
i wymaga zgody w a ciciela tych praw, Protector Sp. z o.o., 
zgodnie z “Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r.”  Produkt O wiadczenie Sprawcy 
Wypadku jest chroniony wiadectwami Urz du Patentowego. 
Wszelkie kopiowanie, u ywanie podobnych wzorów 
O wiadczenia, opakowania, wymiarów oraz tre ci jest karalne 
i b dzie cigane z mocy prawa RP. 
Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga i ilustracje produktów 
zamieszczone na ulotce, nale  odpowiednio do ich w a cicieli 
i zosta y u yte jedynie w celach informacyjnych oraz nie mog  
by  kopiowane bez zgody ich w a cicieli lub bez zgody firmy 
Protector Sp. z o.o.

PROPOZYCJE OFERTOWE
ZESTAWY PREMIUM JAKO NO NIK REKLAMOWY PROMUJ CY FIRM  LUB PRODUKT

(Zestaw Classic oraz dodatkowo indywidualnie przygotowana wk adka.)

Dodatkowa naklejka
Do ka dego zestawu mog  Pa stwo zamówi  indywidualn  naklejk  w cenie 0,10 - 0,30 z  za sztuk . Przyk ady poni ej.

Naklejka 
dowolny tekst

Naklejka 
dowolny tekst

Protector Sp. z o.o. 
31-207 Kraków;  
ul. Ks. K. Siemaszki 62 
NIP: 945-221-61-34 
KRS: 0000711689 
REGON: 369123633 
SWIFT PLN: INGBPLPW 
Bank ING nr rachunku: 
11 1050 1445 1000  
0090 8028 8566

Twój doradca: 
Irek  

tel.: 607 109 706 
mail: info@propo.pl 

oswiadczenie-sprawcy.pl



Zestaw CLASSIC
W sk ad zestawu wchodz :  

uniwersalna ulotka zawieraj c  instrukcje 
post powania, telefony alarmowe oraz konkretne 
wskazówki dotycz ce wzywania policji przy kolizji 
lub wypadku 

druk samokopiuj cy - orygina  i kopia z instrukcj  
wype niania 

opakowanie foliowe zabezpieczaj ce przed 
zniszczeniem

Ilo  sztuk Cena netto/1 szt.

100 3,50 z

500 3,20 z

1000 2,95 z

2000 2,40 z

5000 z1,99

10000 1,75 z

 Czas realizacji: 3 dni. Termin p atno ci: 7 dni.

PROPOZYCJE OFERTOWE

Zestaw CLASSIC PLUS

W sk ad zestawu wchodz :  

uniwersalna ulotka zawieraj c  instrukcje 
post powania, telefony alarmowe oraz konkretne 
wskazówki dotycz ce wzywania policji przy kolizji lub 
wypadku 

druk samokopiuj cy - orygina  i kopia z instrukcj  
wype niania, 

opakowanie foliowe zabezpieczaj ce przed 
zniszczeniem 

dodatkowo kartonik informacyjny z eurozawieszk  
promuj cy produkt

Czas realizacji: 2 dni. Termin p atno ci: 7 dni.

Ilo  sztuk Cena netto/1 szt.

100 3,70 z

500 3,40 z

1000 2,99 z

2000 2,55 z

5000 2,20 z

10000 1,99 z

Zestawy Ekspozycyjne

Nasze gotowe zestawy CLASSIC PLUS mog  Pa stwo zamówi  w boksach lub na 
krawatach  ekspozycyjnych wspomagaj cych sprzeda  towaru.  

BOKS EKSPOZYCYJNY - przystosowany jest do wszystkich stojaków wystawowych. 
Niewielki rozmiar - 8 cm x 9 cm x 22 cm - mie ci  40 szt. o wiadcze . Bardzo praktyczny 
przy kasach. Sprzedawany konfiguracjach: boks 25 szt. Lub boks 40 szt. Ka dy boks z 
produktem jest zabezpieczony foli  ochronn .  

 - sprawdza si  doskonale jako uzupe nienie pó ek 
sklepowych. Podr czny i rzucaj cy si  w oczy. Standardowo mieszcz cy 18 szt.  (d . 95 cm). 
Istnieje mo liwo  indywidualnej konfiguracji krawata ekspozycyjnego wed ug Pa stwa 
potrzeb.

ZESTAWY CLASSIC JAKO TOWAR HANDLOWY PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDA Y.

(Zestaw Classic z dodatkowym kartonikiem informacyjnym z eurozawieszk .)

ZOBACZ FILM
www.oswiadczenie-sprawcy.pl

Eurozawieszka 
dolna

Ustalanie ceny 
flamastrem

Eurozawieszka 
górna

Dodatkowy 
otwór

Opakowanie  
foliowe

Opakowanie  
foliowe

KRAWAT EKSPOZYCYJNY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY POZANAĆ CENĘ ZESTAWU EKSPOZYCYJNEGO.



Przekazuj  lub sprzedaj  Pa stwo o wiadczenie klientowi. 
Kierowcy zatrzymuj  o wiadczenie na wszelki wypadek i trzymaj  je w 
samochodzie lub dokumentach.

Klient ma st uczk . 
W o wiadczeniu znajduj  si  niezb dne informacje i wskazówki, co 
robi  w takiej sytuacji. W razie potrzeby klient wykonuje telefon na 
podany przez Pa stwa numer. 

Kolizja z winy klienta. 
Dzi ki intuicyjnym informacjom zawartym w naszym o wiadczeniu, klient 
mo e szybko podj  decyzj  o przyznaniu si  do winy, je li jest o niej 
przekonany. Unika w ten sposób przyjazdu policji i mandatu za 
spowodowanie kolizji. 

Samochód Klienta pod Pa stwa opiek . 
Indywidualne informacje i dane kontaktowe do Pa stwa firmy, które znajd  si  
w o wiadczeniu na Pa stwa yczenie, pomagaj  klientom w likwidacji szkody.

Drobny gad et, ale bardzo pomocny. 
Wizytówka Pa stwa firmy w trosce o klienta. Reklama Pa stwa firmy zostawia 
pozytywny lad w wiadomo ci kierowcy, przypominaj c tym samym, od kogo 
je otrzyma .

unikalny numer

rozmiar dowodu 
rejestracyjnego

orygina  i kopia

kiedy wzywa  policj ?

co robi  w razie wypadku?

zakres dzia alno ci rmy

logo, akcje promocyjne

akceptacja ubezpieczycieli

kod QR, link do strony

dane teleadresoweinstrukcja wype niania

numery alarmowe

Jak to dzia a?

Co zawiera nasz produkt?



Na d ugo Mo liwo ci By  pomocnym 

WIZYTÓWKA TWOJEJ  FIRMY

W Polsce co 20 sekund dochodzi do 
wypadku, kolizji lub st uczki. Uczestnikami 
tych zdarze  mo emy zosta  my sami, nasi 
bliscy, znajomi, ka dy. Rzadko wiemy, jak 
nale y post powa  w takiej sytuacji, a stres 
powoduje, e pope niamy b dy.  

Co zrobi  w pierwszej kolejno ci?  
Jak zachowa  si  przy powa nym 
wypadku, a jak przy drobnej kolizji?  
Czy wzywa  Policj  czy nie? 
Co robi  dalej? 

Odpowiedzi na te pytania wraz 
z praktycznymi poradami, schematem 
dzia ania krok po kroku i O wiadczeniem 
Sprawcy Wypadku znajdziesz w rodku 
opakowania.  
Unikalny numer, samokopiuj cy druk - 
orygina  i kopia - to du o wi cej ni  jeden 
egzemplarz po piesznie i b dnie napisanego 
o wiadczenia.

W TROSCE O KLIENTA

Dzi ki naszym o wiadczeniom Pa stwa 
firma zostanie w wiadomo ci klienta 
na bardzo d ugo. Kierowcy na wszelki 
wypadek zachowuj  o wiadczenie 
w dowodzie rejestracyjnym lub w 
swoim poje dzie. W przypadku kolizji 
lub uszkodzenia pojazdu Pa stwa dane 
b d  zawsze pod r k .  

Dostosujemy projekt do Pa stwa 
wizerunku i potrzeb. Oprócz takich 
danych kontaktowych takich jak: 
telefony, adresy korespondencyjne czy 
mailowe, umie cimy wybrane przez 
Pa stwa fotografie i has a reklamowe. 
O wiadczenia doskonale sprawdz  si  
tak e jako no nik promuj cy nowy 
produkt, salon, warsztat czy us ug .

Z do wiadcze  kierowców wiemy, e 
nasz produkt  to du e u atwienie 
i pomoc w nieoczekiwanej sytuacji,  
jak  jest kolizja. Dzi ki naszemu 
intuicyjnemu formularzowi  
roz adowujemy stres i zamieszanie, 
jakie wtedy panuje. Reklama Pa stwa 
firmy zostawia pozytywny lad w 
wiadomo ci kierowcy, przypominaj c 

tym samym, od kogo je otrzyma .

®PROFESJONALNE O WIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU


