CENNÍK SLUŽIEB
€ s DPH

Kopírovanie a tlač čiernobielo laser:
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne
Zľava nad 10 strán
Zľava nad 50 strán
Zľava nad 100 strán
Poplatok za prípravu tlače
Príplatok vkladanie papiera do ručného podávača / 1 str.
Príplatok za zväčšenie/zmenšenie obrazu na zákazníkom určenú veľkosť / 1 str.
Príplatok za prípravu obrázkov pre tlač (veľkosť, rozvrhnutie) / 1 obrázok:
Príplatok za špeciálny papier:

0,10
0,20
0,20
0,40
+
+
+
+

Zľava nad 100 strán
Poplatok za prípravu tlače
Príplatok vkladanie papiera do ručného podávača / 1 str.
Príplatok za špeciálny papier:

0,50
1,00
1,00
2,00
+
+

Doplnkové služby:
Príprava tlače - nad rámec základného nastavenia
Rozoberanie spinkovaných dokumentov - 1 spinka
Spinkovanie dokumentov - 1 spinka
Ručné orezanie dokumentov - 1 rez
Ryhovanie (bigovanie) dokumentov - 1 ryha
E-mail:
Odoslanie e-mailu zo zákazníckeho počítača
Odoslanie e-mailu z nášho servera
Príplatok za zoskenovanie predlohy do mailu ak nie je v elektronickej forme:

Skenovanie:
1. strana do A4 čiernobielo, farebne
Každá ďalšia strana do A4 manuálne
Každá ďalšia strana do A4 z podávača jednotlivo
Každá ďalšia strana do A4 z podávača hromadne
Veľkoplošné skenovanie do 1 m2 - cena za m2
Veľkoplošné skenovanie do 10 m2 - cena za m2
Veľkoplošné skenovanie nad 10 m2 - cena za m2
Úpravy obrazu
Uloženie dát na USB kľúč
Napálenie dát na CD, DVD
Napaľovanie dát na CD, DVD:
Príprava napaľovania / 1 zákazka
Objem dát do 700MB (CD)
Objem dát do 4,7GB (DVD)
Objem dát do 8,5GB (dvojvrstvové DVD)
Hrebeňová väzba:
Väzba do 20 strán A4 bez materiálu od:
Väzba do 20 strán A4 s materiálom od:

10%
20%
30%
0,10
0,10

1,00
0,50
+
+

v cene je kancelársky papier 80g
v cene je kancelársky papier 80g
v cene je kancelársky papier 80g
Neplatí na kopírovanie kníh a iných viazaných predlôh
Neplatí na kopírovanie kníh a iných viazaných predlôh
Neplatí na kopírovanie kníh a iných viazaných predlôh
Len pri tlači - za každý otvorený a odoslaný dokument

0,20
0,10
0,05
0,05
0,05
podľa cenníka

+

v cene je foto papier glossy min. 150g
v cene nie je CD/DVD disk a spracovanie predlohy

1,00
2,00
/ min. (základné nastavenie=tlačiareň, okraje, duplex...)

účtuje sa podľa času ako použitie počítača, samoobsluha

0,50

odosiela obsluha

0,30

za každú stranu A4, väčšie množstvo dohodou

0,40
0,30
0,20
0,10
6,00
4,00
3,00

Cena za strany A3 = 2x cena A4

Cena platí pri skenovaní do viacerých súborov
Cena platí pri skenovaní do jedného pdf súboru
Minimálna sadzba je 3€ za zákazku

dohodou
zdarma
podľa cenníka

0,50
1,00
1,50
3,00
1,00
1,20

Príplatok nad 20 strán:

podľa cenníka

Príplatok za kovovú krúžkovú väzbu:

+
+

Príplatok za tepelnú väzbu:

v cene je kancelársky papier 80g

dohodou

Kopírovanie a tlač farebne/čb ink-jet foto:
A4 jednostranne
Potlač CD/DVD diskov - 1ks
Príplatok za výrobu potlače na CD/DVD (texty, export) / 1 predloha:

Len pri tlači - za každý otvorený a odoslaný dokument

podľa ponuky

Zľava dohodou pri nízkom pokrytí, alebo väčšom množstve :

Príplatok za prípravu predlohy pre CD (orez, veĺkosť) / 1 obrázok:

Neplatí na kopírovanie kníh a iných viazaných predlôh

dohodou

Kopírovanie a tlač farebne laser:
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne
Zľava nad 50 strán

v cene je kancelársky papier 80g

podľa ponuky

Zľava za tlač, kopírovanie z aut. podávača, väčšie množstvo, malé krytie

Zľava nad 10 strán

10%
20%
30%
0,10
0,10
0,20
0,30

Poznámka

0,50
0,90

Nastavenie SW, kopírovanie zdrojových dát na HDD...
Záruku úspešného napálenia poskytujeme
len na u nás zakúpené CD a DVD!
Autorsky chránené CD a DVD nekopírujeme!

Poplatok za prácu, ak materiál dodá zákazník
V cene je hrebeň, predná a zadná strana

V cene je kovový hrebeň, predná a zadná strana
V cene sú dosky pre tepelnú väzbu

Laminovanie:
Laminovanie do A6
Laminovanie A6, A5
Laminovanie A4
Laminovanie A3
Zľava po dohode:

0,40
0,50
0,70
0,90
Individuálne ceny pri väčšom množstve

Použitie počítača zákazníkom - internet, práca na PC:
1 minúta
30 minút
1 hodina
Príprava tlače, práce na PC - písanie, úpravy textu a obrázkov a pod.:
Zákazník - písanie na PC, úpravy prác bez tlače
Zákazník - úprava práce pred tlačou
Obsluha - práce na PC za každú začatú minútu
Obsluha - prepisovanie textu za 1 stranu A4
Grafické práce:
Grafické práce v CorelDraw, Zoner, Adobe...
Grafický návrh u nás tlačených printových materiálov

0,20
4,50
6,00

0,20 €/ min.

0,20
0,20
0,30
4,00

/ min.

0,40

/ min.

0,15 €/ min.
0,10 €/ min.

/ min. - základné nastavenie tlačiarne sa nepočíta
/ min.

dohodou

Ceny sú s 20% DPH. Pri väčších objednávkach lepšie ceny dohodou. Cenník platný od 1.8.2017
COMEX, Akademická 10, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 045 - 692 11 22, 0905 66 44 01, www.comex.sk

