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KSEROKOPIE I WYDRUKI CYFROWE

netto

brutto
Promocja dla
studenta

ZASADY PROMOCJI. Obniżone ceny w „Promocji dla studenta” dotyczą każdego (nie tylko studenta)
kto u nas jednocześnie drukuje minimum 30 dowolnych stron i oprawia dowolny dokument lub pracę
dyplomową itp. Do wydruku preferujemy pliki PDF dla Acrobat Reader, pliki MS Word/Excel/PowerPoint a także pliki dla

OpenOffice. Dokumenty warto przygotować osobno do wydruku jednostronnego lub dwustronnego (marginesy lustrzane).
Dodatkowa edycja dokumentu na potrzeby prawidłowego wydruku jest u nas odpłatna - patrz: cennik ksero i wydruki pozycja
16.
Podane niżej ceny dotyczą formatu A4, cena formatu A3 jest dwukrotnie wyższa od A4.
1. MAŁY ksero/wydruk A4 czarno-biały w ilości do 29 str. A4 (format A3 – 0,60 zł)
0,24 zł
Ksero/wydruk w odcieniu szarości na papierze A4 o gramaturze od 75 do 300g/m2. Wydruki na papierze o
gramaturze powyżej 80g/m2 wymagają dopłaty, patrz poz. 9 – 14. Jednostkowe ksero/wydruki wszelkiego
rodzaju dokumentów dostępny jest z różnego rodzaju nośników tj. pendrive, telefon przez bluetooth, dysk
zewnętrzny USB, karty pamięci SD, płyta CD/DVD/BRD. Tekst można także przysłać na nasz e-mail lub pobrać
sobie z internetu przy pomocy naszego komputera.

2. ŚREDNI ksero/wydruk A4 czarno-biały w ilości od 30 do 99 str. A4 (format A3 – 0,50 zł)

0,30 zł
0,20 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.

3. DUŻY ksero/wydruk A4 czarno-biały w ilości od 100 do 299 str. (format A3 – 0,40 zł)

0,16 zł

0,12 zł

1,63 zł

1,22 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.

7. DUŻY ksero/wydruk A4 wielokolorowy w ilości od 100 do 299 str. (format A3 – 2,00 zł)

0,81 zł

9. DOPŁATA za papier o najwyższej bieli i gładzi 100g/m , A4 COLOR LASER 100

1,50 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,70 zł

0,65 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.
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2,00 zł

1,00 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.

8. BARDZO DUŻY ksero/wydruk A4 wielokolorowy w ilości od 300 str. (format A3 – 1,60 zł)

0,15 zł
0,10 zł

Doskonałej jakości ksero/wydruk wielokolorowy CMYK na dowolnym papierze do drukarek laserowych o gramaturze od
75 do 300g/m2. Wydruki na papierze o gramaturze powyżej 80g/m2 wymagają dopłaty, patrz poz. 9 – 14.

6. ŚREDNI ksero/wydruk A4 wielokolorowy w ilości od 30 do 99 str. A4 (format A3 – 3,00 zł)

0,20 zł
0,15 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.

5. MAŁY ksero/wydruk A4 wielokolorowy w ilości do 29 str. (format A3 – 4,00 zł)

0,25 zł
0,20 zł

UWAGA! Obniżona cena NIE DOTYCZY książek, zszytych lub zbindowanych kartek, arkuszy, które muszą być
podawane przez podajnik ręczny a także ksero/wydruków na papierze o gramaturze powyżej 120 g/m2.

4. BARDZO DUŻY ksero/wydruk A4 czarno-biały w ilości od 300 str. (format A3 – 0,30 zł)

0,30 zł

0,80 zł
0,60 zł

0,16 zł

0,20 zł

0,24 zł

0,30 zł

0,33 zł

0,40 zł

0,41 zł

0,50 zł

0,49 zł

0,60 zł

1,63 zł

2,00 zł

1,63 zł
4,07 zł

2,00 zł
5,00 zł

Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki lub zdjęć na bezdrzewnym papierze o gramaturze 100g/m 2. Wspaniale nadaje
się do żywych i nasyconych barwą wydruków kolorowych oraz monochromatycznych. Tryb dla wymagających bardzo wysokiej
jakości wydruku grafiki i fotografii.

10. DOPŁATA za papier o wysokiej bieli 120g/m2, A4 MONDI LASER – BIAŁY KARTON 120
Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki na kartonie o gramaturze 120g/m 2.

11. DOPŁATA za papier o najwyższej bieli i gładzi 160g/m2, A4 COLOR LASER 160
Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki lub zdjęć na bezdrzewnym papierze o gramaturze 100g/m 2. Wspaniale nadaje
się do żywych i nasyconych barwą wydruków kolorowych oraz monochromatycznych. Tryb dla wymagających bardzo wysokiej
jakości wydruku grafiki i fotografii.
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12. DOPŁATA za papier o wysokiej bieli 250g/m , A4 MONDI LASER – BIAŁY KARTON 250
Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki na kartonie o gramaturze 250g/m 2.

13. DOPŁATA za papier o wysokiej bieli 300g/m2, A4 MONDI LASER – BIAŁY KARTON 300
Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki na kartonie o gramaturze 300g/m 2.

14. DOPŁATA za wydruk na folii prezentacyjnej A4
Doskonały wydruk tekstu i wielokolorowej grafiki na folii laserowej przeznaczonej do prezentacji.

SKANOWANIE DOKUMENTÓW do pliku PDF / JPG / TIFF
wysyłka przez e-mail lub skopiowanie na pendrive (format A3 – 4,00 zł)
16. EDYCJA dokumentu lub prosta OBRÓBKA graficzna za 1 stronę do formatu A4
15.

Edycja dotyczy pliku tekstowego lub ark. kalkulacyjnego (DOC/XLS/ODT/ODS) – poprawki edycyjne, formatowanie, skalowanie, przygotowanie dokumentu
do wydruku itp. Obróbka dotyczy pliku graficznego (JPG/BMP/GIF/TIFF) - kadrowanie, obracanie, odbicie, zmiana rozmiaru, kontrastu, saturacji itp.
UWAGA! Ostateczna cena podlega negocjacji i zależy od stopnia koniecznej ingerencji oraz ilości stron do edycji.

17. Komputerowe przepisywanie i edycja tekstu (podania, pisma).

8,13 zł

10,00 zł

Dla jednej strony A4 przyjmujemy do 30 linii tekstu, w tym zawiera się formatowanie tekstu zgodnie z ogólnie przyjętymi normami składu. Do ceny należy
doliczyć koszt wydruku, p. cennik ksero/wydruków pozycje od 1 do 8.

18. Kopiowanie płyty CD-ROM

5,00 zł
4,00 zł
8,13 zł 10,00 zł
4,07 zł

Cena zawiera nasz nośnik i papierową kopertę z okienkiem. Do kopiowania używamy nośników najlepszej jakości.

19. Kopiowanie płyty DVD-R-, DVD-R+
Cena zawiera nasz nośnik i plastykowe czarne etui typu slim 7/14 mm. Do kopiowania używamy nośników najlepszej jakości.
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