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FAQ

Nejčastější dotazy



Jaká je cena 1 zrealizované výšivky?

Stanovení ceny za výšivku není vypovídající. Je vždy nutné vyhodnotit objednávku/zakázku jako celek a 
stanovit cenu za celkovou objednávku. Cena se skládá z více složek:

1. Grafické zpracování - nejprve je potřeba zpracovat požadovaný obrázek, logo či text do formátu
vhodného pro vyšití. Tuto cenu nelze určit paušálně, závisí na složitosti zaslaných obrázků či log.
Obvykle se cena za grafické zpracování pohybuje mezi 200 – 300 Kč pro celou zakázku, v případě
jednoduchých textových námětů cenu za grafické zpracování neřešíme.

2. Cena produkt, na který se bude vyšívat – dokážeme zajistit výběr ze širokého portfolia textilních
produktů vhodných k vyšívání. Spolupracujeme s několika dodavateli, se kterými máme uzavřeny
velkoobchodní smlouvy. Zajistíme Vám textil (trička, mikiny, tílka, ručníky, osušky, a další produkty)
za výhodné ceny. Cenová nabídka je vytvořena individuálně dle Vašeho výběru produktů. Náš
obchodní zástupce Vám dokáže poradit s výběrem tak, aby se jednalo o produkty vhodné pro
vyšívání a bylo možné zajistit kvalitní, krásnou a nesmrtelnou výšivku.

3. Cena za výšivku – cena za výšivku závisí na její složitosti, tj. na délce vyšívání a spotřebě materiálu.
Cena za výšivku se přímo úměrně snižuje s počtem objednaných stejných výšivek.

Po stanovení ceny za jednotlivé složky může být vypočtena cena za celkovou objednávku.



V jakém formátu potřebujete dodat motiv k vyšití?

Náš zákazník má tyto možnosti dodání formátu požadovaného obrázku či loga k vyšití:

✓ ideální varianta – data v křivkách a vektorech (data s koncovkou*.ai, *.cdr, *.eps, *.pdf),

✓ další možnost – kvalitní obrázky s velikostí min. 1Mpx ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.tiff,

*.bmp,

✓ další možnost – zaslat nám, co máte a náš obchodní zástupce Vás bude kontaktovat a domluví se

s Vámi.

Pokud se jedná pouze o text bez jakýchkoliv grafických požadavků, stačí nám poslat požadovaný text e-

mailem. Náš obchodní zástupce Vás bude kontaktovat a domluvíte se pouze na stylu písma. V tomto

případě nebude účtování poplatek za grafické zpracování zakázky.



Co potřebujete k přesnému stanovení ceny?

Abychom mohli vytvořit cenovou kalkulaci Vaší objednávky, potřebujeme znát tyto informace:

✓ rozměr výšivky v mm (výška),

✓ počet požadovaných kusů výšivek,

✓ umístění výšivky,

✓ v případě vlastního textilu, potřebujeme znát barevnost a druh materiálu, na který budeme vyšívat,

✓ v případě objednávky textilu z našich katalogů, potřebujeme znát vybrané produkty, barvy, velikosti

a počty,

✓ maximální termín dodání (deadline),

✓ ukázku loga, obrázku či textu požadovaného k vyšití.

Cenovou kalkulaci odešleme do 24 hodin, případně Vás zkontaktujeme a doptáme se na další detaily.



Na jaké produkty a na jaký materiál vyšíváte?
Můžete si vybrat, zda budete chtít zrealizovat výšivky na Vámi dodané produkty, nebo zda využijete
nabídky nákupu našich textilních produktů. Spolupracujeme s několika dodavateli textilního zboží, se
kterými máme uzavřeny velkoobchodní smlouvy. Zboží máme vyzkoušené, jedná se kvalitní produkty
vhodné pro výšivky. V naší nabídce naleznete nejenom oblečení (trička, košile, mikiny, body pro děti,
apod.), ale také koupelnový či kuchyňský textil. V neposlední řadě nabízíme produkty pro děti – osušky
s kapuckou, župany, usínáčky, deky s hračkou, apod. Inspiraci pro výběr těchto produkty naleznete zde -
https://www.astoreo.cz/kategorie/vysivky-na-prani, ceny Vám budou nastaveny individuálně naších
obchodním zástupcem.

Jaká je doba dodání?
Běžná doba dodání i těchto výšivek na míru je 10 pracovních dní. Takto dlouhá dodací lhůta je dána
především relativně dlouhou přípravnou fází, kdy je zapotřebí výběr produktů k vyšívání, případně jejich
objednání u dodavatele, dále úprava dodaných dat v grafickém programu. S ohledem na to, že se jedná
o personalizovanou objednávku, je po odsouhlasení cenové kalkulace vystavena zálohová faktura a
s realizací výšivek se čeká až po jejím zaplacení.

https://www.astoreo.cz/kategorie/vysivky-na-prani


Je možná platba na dobírku?
Platba na dobírku není v tomto případě bohužel možná. Jedná se realizaci výšivek na míru, tudíž realizaci
personalizovaných objednávek. Celou objednávku zrealizujeme takovým způsobem, jakým si náš zákazník přeje
– nákup produktů k vyšívání, výběr výšivky, výběr umístění výšivky, apod. Jedná se o zakázku, kterou už
nemůžeme následně prodat jiným zákazníkům ani za zvýhodněných podmínek. Z toho důvodu na zakázce
začínáme pracovat až po zaplacení zálohové faktury objednatelem.

Je možné odstoupení od smlouvy?
V případě realizace výšivky na přání nelze odstoupit od smlouvy o dodávce personalizovaného zboží ve lhůtě 14 
dnů ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku, neboť se jedná o zboží upravené na přání kupujícího. 

Kolik stojí doprava?
Standardní doprava je nastavena na 129 Kč a zboží odesílám jako Balík do ruku prostřednictvím České pošty. 
V případě objednávky nad 50 ks výšivek je doprava zdarma.

Jakým způsobem lze zaplatit za zakázku?
Zakázka musí být uhrazena převodem na účet po obdržení zálohové fakturu od našeho obchodního zástupce. 

Mohu zaslat vlastní textilní produkt pro realizaci výšivky?
Ano, vyšíváme i na Vaše vlastní textilní produkty. Pro stanovení cenové kalkulace výšivky budeme potřebovat 
znát barevnost materiálu a jeho složení. 



Kde naleznu nabídku textilních produktů, na které vyšíváte, a které lze u Vás 
zakoupit?

Na odkazech uvedených níže naleznete katalogy textilních produktů, ze kterých můžete vybírat produkty pro 
realizaci Vašich výšivek. Tyto produkty pro Vás umíme zajistit za zvýhodněné ceny. 

✓ KATALOG SOLS

✓ KATALOG GILDAN

Dále jsme schopni vyšívat téměř na všechny textilní produkty na e-shopu www.astoreo.cz, jedná se o náš vlastní 
e-shop a všechny produkty vhodné pro vyšívání Vám dokážeme zajistit za mnohem výhodnější ceny než jsou 
MOC na e-shopu (kategorie Koupelnový textil, Kuchyňský textil, Deky, Módní zboží, Výšivky na přání). 

Dokážete vyhotovit vzorovou výšivku a zaslat nám 
ji k odsouhlasení?

Ano, toto není problém. Vše záleží na domluvě s naším obchodním 
zástupcem. 

http://www.sols-products.com/ecatalogue/2022/UK/index.html
https://online.flippingbook.com/view/79720/
http://www.astoreo.cz/
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