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Kære kunde.  

Vi sender hermed udkast på din ordre. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på at der er enkelte ting, du 

skal være opmærksom på, før du godkender dine stickers. Vi har nedenfor lavet en tjekliste, som du bedes 

gennemgå, inden du skriver ”godkendt”.  

 

- Se om det er den rigtige model, og det rigtige motorcykel mærke vi har lavet dit udkast til (dette ses 

først i filnavnet). 

 

- Tjek om dit startnummer samt navn er skrevet, og stavet korrekt. 

 

- Se venligst om nummerpladebaggrunden er den korrekte farve (tabel over DMU samt DMCU’s 

regelement findes på side 2 i dette dokument). 

 

- Hvis du har logoer samt firmanavne på dit sticker-kit, bedes du venligst tjekke om disse er korrekte 

samt korrekt stavet. 

 

- Vær opmærksom på, at hvis vi ikke har modaget dit eventuelle logo i ”vektoriseret format”, vil 

logoet oftest fremtræde utydeligt, når dine stickers bliver printet. For at undgå dette, bedes du 

sende logoerne i PDF, EPS, CDR eller AI format. Vær opmærksom på at JPG, JEPG, PNG, TIFF filer 

ikke er vektoriserede. Er du i tvivl om du har sendt dit logo i det korrekte format, skal du ikke tøve 

med at spørge os. 

 

Når vi har modtaget din godkendelse retur, pr. mail, ser vi din ordre som godkendt, og du har ikke længere 

mulighed for at rette eller ændre i den længere. Dette betyder også at vi fraskriver os alle former for fejl, 

som er nævnt i de fem ovennævnte punkter. Alle rettelser, samt fejl herfra er på kundens egen regning. 

Hvis der alligevel skulle være fejl på nogle af ovennævnte punkter, kan vi selvfølgeligt rette det til, for en 

merpris. Ønsker du en specifik pris, bedes du venligst kontakte os pr. mail: info@stayonstickers.dk.  
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Tabel over nummerpladebaggrunde 

 

Danmarks Motor Union (DMU). 

 

 

Danmarks MotoCross Union (DMCU) 

 


