
         Počet ks       1 barva   2 barvy   3 barvy   4 barvy

       1 -      100 600,00 1200,00 1800,00 2400,00 Kč

     101 -      150 4,60 9,30 13,80 18,40 Kč/kus

     151 -      250 3,40 6,80 10,20 13,60

     251 -      350 2,80 5,60 8,40 11,20

     351 -      550 2,60 5,00 7,20 9,00

     551 -      850 2,30 4,50 6,60 8,30

     851 -   1 000 2,00 3,90 5,70 7,20

        1001 -   2 500 1,80 3,50 5,00 6,40

        2501 -   4 000 1,70 3,20 4,60 5,80

        4001 -   6 000 1,50 2,90 4,10 5,00

        6001 - 10 000 1,30 2,40 3,50 4,30

     10 001 - 25 000 1,15 2,20 3,00 3,70

25 001 – 50 000 0,95 1,70 2,40 3,05

    nad     50 001 0,85 1,60 2,20 2,70

Uvedené ceny jsou bez  D P H.

Ceny jsou uvažovány na běžné rekl. a dárkové zboží, při atypickém zboží bude provedena speciální  kalkulace.

Podklady pro tisk – v programu Corel  do verze 17 (cdr) v křivkách nebo v programu Acrobat (pdf) ve vektorech.

Grafické práce - podle kvality předaných podkladů od 400,- do 2000,-  Kč.

Klišé zůstává majetkem zhotovitele.

Max. velikost tisku - jednobarevně  7 cm, vícebarevně   5,5 cm 

                                       - jednobarevný tisk do rozměru 75 x 170 mm (individuální kalkulace).

Barvu potisku uvádějte dle barevné škály  PANTONE (popř. RAL, HKS) nebo přiložením vzorku barvy.

Do 150 ks při změně barvy na shodný předmět ( stejnou raznicí ) účtujeme za každou změnu barvy 100,- Kč.

Balné:

U zboží , které má 2 a více obalů nebo u předmětů obtížně nebo složitě balených, účtujeme balné formou

přirážky  ve výši 50 % z ceny potisku.

Balné u vícebarevného tisku se počítá z ceny jednobarevného potisku.

U zboží, u kterého je pouze vybalování z ochranných igel.sáčků  (např. propisky), účtujeme vybalení á 0,20 / 1ks.

Manipulace u větších předmětů (termohrnky, krabičky, hodiny, …) – příplatek 50% z ceny potisku.

Předúprava předmětů před tiskem (u všech kovových předmětů a některých typů plastů) se počítá: 

u  1ks - 1.000ks   1,60/ks,      u  1.000ks - 10.000ks   1,20/ks,        nad 10.000ks  1,00/ks.

Diáře, průhledné a transparentní zboží, kožené předměty, černé nebo tmavé předměty, které se musí 

tisknout 2x - účtujeme přirážkou ve výši 50%  z ceny potisku.

Vzorky : 

Cena za provedení vzorku shodná jako položka do 100 ks.V případě , že se zakázka (nad 2000 ks) bude

realizovat shodně jako vzorek , nebude vzorek účtován.

Při provedení vzorku formou nafocení tisku a odeslání e-mailem ke schválení (čekací doba schválení do 1 hod) je

cena Kč 500,- + každá další započatá hodina čekání á Kč 500,-.

Doprava zboží:

naším autem (dovoz zboží od klienta + odvoz zboží klientovi)  á 0,15 Kč / 1ks

profibalíkem České pošty   á Kč 150,- / 1 balík

dopravcem – individuální cena dle objemu a vzdálenosti (u velkých objemů).

Tento ceník je platný od  1. února 2018


