CENNIK USŁUG
PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO - ZAWIERAJĄ PODATEK VAT 23%

KOPIA, WYDRUK A4 / A3
Na papierze 80g

kopia czarno-biała do 500szt.

0,20 pln / 0,40 pln

kopia czarno-biała powyżej 500szt.

0,18 pln / 0,36 pln

kopia czarno-biała z szyby

0,40 pln / 0,60 pln

kopia kolorowa do 9 szt.

2,00 pln / 4,00 pln

kopia kolorowa od 10 do 49 szt.

1,60 pln / 3,20 pln

kopia kolorowa od 50 do 99 szt.

1,40 pln / 2,80 pln

kopia kolorowa powyżej 100szt.

1,20 pln / 2,40 pln
dopłaty:

papier 90 g

0,10 pln / 0,20 pln

papier 120 g

0,15 pln / 0,30 pln

papier 160 g

0,20 pln / 0,40 pln

papier 200 g

0,25 pln / 0,50 pln

papier 280 g

0,35 pln / 0,70 pln

papier kolorowy

0,15 pln / -

papier samoprzylepny

1,20 pln / -

kalka

1,00 pln / 2,00 pln

CENY BRUTTO

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
Druk i kopia CAD czarno-biała
Podstawą kalkulacji jest format A4

Wydruk \ kopia na papierze 75g

0,50 pln

Wydruk \ kopia na papierze 120g

1,00 pln

Wydruk \ kopia na kalce 90g

1,00 pln

Dopłata za zaczernienie do 50%

1,00 pln

Dopłata za zaczernienie do 100%

1,50 pln

Druk i kopia CAD kolorowa
Podstawą kalkulacji jest format A4

Wydruk \ kopia na papierze 80g

1,30 pln

Wydruk \ kopia na papierze 120g-160g

2,00 pln

Wydruk \ kopia na kalce 90g

2,00 pln

Wydruki kolorowe, atramentowe Graphic Art.
Podstawą kalkulacji jest format A4
Nasycenie do 70% Nasycenie do 100%

Wydruk na papierze matowym 80 -90g

4,00 pln

5,00 pln

Wydruk na papierze matowym 140g-170g

5,00 pln

6,00 pln

Wydruk na papierze foto

6,00pln

7,00 pln

Skanowanie
Podstawą kalkulacji jest format A4

Skanowanie czarno-białe

0,60 pln

Skanowanie kolor 200 dpi

1,00 pln

Skanowanie kolor 300 dpi

1,50 pln

Skanowanie kolor 400 dpi

2,00 pln

Skanowanie kolor 600 dpi

2,50 pln

CENY BRUTTO

Usługi uzupełniające
składanie dokumentacji własnej (maszynowe)

0,06 pln/A4

składanie dokumentacji powierzonej (maszynowe)

0,12 pln/A4

składanie dokumentacji własnej (ręczne)

0,12 pln/A4

składanie dokumentacji powierzonej (ręczne)

0,24 pln/A4

przycinanie rysunków (dokumentacje własne)

gratis

przycinanie rysunków (dokumentacje powierzone)

0,20 pln/1 krawędź

kompletacja dokumentacji

0,03 pln/A4

doklejenie zawieszki do segregatora (dokumentacje własne)

0,40 pln/A4

doklejenie zawieszki do segregatora (dokumentacje powierzone)

0,70 pln/A4

otwarcie pliku

0,50 pln/1szt

naniesienie poprawek

od 2,00 pln/A4

archiwizacja na płytach CD

4,00 pln

archiwizacja na płytach DVD

8,00 pln

skalowanie projektów 25%-400%

2,00 pln

odbiór i dostawa materiałów do klienta:

ustalana indywidualnie

Oprawa dokumentacji
w zależności od grubości grzbietu

bindowanie

od 3,00 pln

oprawa dokumentacji do urzędów

od 18, 00 pln

przy oprawianiu dokumentacji własnych, tj. drukowanych w a0copy,
dajemy 40% rabatu!

CENY BRUTTO

