
Od: Jan Kowalski
Dla: Jola Kowalska

Dla kochaneJ Joli z okazji urodzin, dużo szczęścia i zdrowia oraz
urody, życzy zawsze kochający Jan. Obyś moja małżonko żyła
długie lata w szczęściu i zdrowiu. !

BON O WARTOŚCI:
XXXX zł

Ważny do: XX.XX.XXXX

NR BONU: XXXXXXXXXXX

Kod Aktywacyjny: XXXXXXXXXX





miejsca zagięcia

miejsca zagięcia

1/3
wysokości

1/3
wysokości

1/3
wysokości

Złóż Bon na trzy części, tak 
jak w przypadku składania  
listu do prostokątnej koperty. 

Mając przed sobą Bon  
(kartka A4) - widzimy treść  
wewnętrznej strony bonu. 

Krok 2

Dolną krawędź kartki  
zagnij do jej 1/3 wysokości. 

Widzisz teraz zewnętrzną 
stronę Bonu: pasek 
www.spa-prezent.pl

Bon jest gotowy  
do wręczenia.

Bon, widok z przodu Bon, widok z tyłu

Połóż Bon tak, aby  
widoczna była strona  
wewnętrzną (stroną  
wewnętrzną do góry).

Krok 1

źledobrze

strona wewnętrzna strona zewnętrzna

Krok 4

Następnie górną część Bonu zagnij 
na dolną, zamykając tym samym Bon. 

Widzisz okładkę z wybranym  
motywem Twój Spa Prezent.

Krok 3

Krok 5



Pomoc: 
Do wydrukowania BONU zalecamy użycie grubego papieru, w przeciwnym razie kartka 
będzie chwiejna a prezent mało elegancki. Polecamy papier z co najmniej 160 g / m2 

Jak wydrukować: 
Jeśli masz drukarkę, z możliwością drukowania po jednej stronie (większość drukarek 
atramentowych):

1. Wybierz polecenie Plik> Drukuj lub użyj skrótu Ctrl > P
2. Następnie w kolumnie „zakres wydruku” zaznaczamy „strony” od 1 do 1 (patrz zdjęcie 

1)

(Drukarka wydrukuje tylko pierwszą stronę.) 

3. Wydrukuj dokument. (Pierwsza strona bonu zostanie wydrukowana.) 
4. W zależności od rodzaju drukarki (najczęściej) włóż papier z przodu - bon do „góry 
nogami” w podajniku drukarki. (Spowoduje to, zadrukowanie drugiej strony bonu) 
5. Wybierz polecenie Plik> Drukuj lub użyj skrótu Ctrl > P
6. Następnie w kolumnie „zakres wydruku” zaznaczamy „strony” od 2 do 2 (patrz zdjęcie 
2)  

( Drukarka drukuje tylko drugą stronę.) 



7. Wydrukuj dokument. 

Jeśli masz drukarkę, która może drukować na obu stronach: 
1. Wybierz polecenie Plik> Drukuj. 
2. W "Ustawienia drukarki" zaznacz „Drukowanie dwustronne” - jest w większości drukarek 

z duplex
3. Następnie w kolumnie „zakres wydruku"  zaznacz od strony 1-2

 

( Drukarka wydrukuje Bon po obu stronach) 

    4. Wydrukuj dokument.

Następnie  należy złożyć Bon na trzy – tak jak w przypadku składania listu do prostokątnej 
koperty: 

Patrz – instrukcja składania bonu.

Spa- Prezent życzy udanego Prezentu!


