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bez DPH

A4 jednostranná čb ks               2,10    

A4 oboustranná čb ks               3,80    

A4 čb + barevná čára ks               9,00    

A4 barevná plocha do A5 ks             18,00    

A4 barevná plocha nad A5 ks             30,00    

A4 čb tisk na barevný papír ks               3,00    

A4 čb tisk na tvrdý papír ks               3,50    

plotter  - čb tisk - min. 0,25 m 2 m2             69,00    

plotter plnobarevná foto kvalita A4             45,00    

plotter barevná plocha nad plochu A5 A4             33,00    

plotter barevná plocha do A5 A4             18,00    

plotter barevná čára A4             11,00    

scanování vč. velkoformátových výkresů A4               4,00    

skládání vytištěných výkresů (stříhání zdarma) m2             30,00    

skládání přinesených výkresů, netištěných u nás m2             50,00    

složka papírová měkká ks             10,00    

složka tkanicová A4 ks 50,00   

složka tkanicová A3 ks 135,00   

rychlovazač plastový ks               9,00    

složka prešpánová A4 ks             35,00    

složka prešpánová A3 ks             75,00    

složka prešpánová A4 s gumičkou ks             50,00    

vazba do násuvné lišty ks             30,00    

vazba kroužková 6, 8 mm ks             30,00    

vazba kroužková 10,12 mm ks             35,00    

vazba kroužková 14 až 22 mm             40,00    

vazba kroužková nad 22 mm ks             45,00    

vazba drátěná do 9,5 mm ks             45,00    

kompletace 1 paré za každých započatých 10 položek (TZ, 

výkres..)
sada

            12,00    

samolepka na desky (popiska/obsahový list) vč. polepu a čb 

tisku (bar.tisk příplatek + 5 Kč)
ks

            15,00    

doprava po Olomouci           150,00    

doprava (mimo Olomouc) do 20 km od copycentra tam a zpět           400,00    

doprava nad 20 km od copycentra tam a zpět dle dohody

K výše uvedeným cenám bude připočtena základní sazba DPH

Platby - v hotovosti nebo dle dohody na fakturu, stálí zákazníci na fakturu za určité časové období.

CENÍK PLÁNOGRAFICKÝCH PRACÍ
PLATNÝ OD 1. 4. 2023
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Zákaznické slevy - poskytovány stálým zákazníkům.                                                                                                                               

Množstevní slevy - při jednorázovém vyšším objemu prací.


