
A4

FORMAT ILOŚĆ KOPII CENA JEDNEJ KOPII
jednostronnej dwustronnej

1-10                              1,50zł                                  3,00zł
11-20                            1,00zł                                  2,00zł
21-50                            0,50zł                                  1,00zł
   >50                            0,30zł                                  0,60zł

   
1-10                              2,00zł                                  4,00zł
10-20                            1,00zł                                  2,00zł
   >20                            0,60zł                                  1,20zł

A3

przy zaczernieniu powyżej 30% cenę ustala obsługa | ksero książek dodatkowa opłata + 0,30zł 

                            RODZAJ KOPII A4       A3     

         jednostronny          3,00zł   6,00zł
         dwustronny            6,00zł   12,00zł

Wydruk A4 (czarny) laser < 10 szt.
Wydruk A4 (czarny) laser od 10 do 100 szt.
Wydruk A4 (czarny) laser od 100 do 150 szt.
Wydruk A4 (czarny) laser > 150 szt.

3,00 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,35 zł

przy zaczernieniu powyżej 30% cenę ustala obsługa
format A3 (laser czarny) cena x2

RODZAJ                                                                                 cena

- bindowanie 
- oprawa w listwę wsuwaną 
- oprawa w listwę zamykaną 
- oprawa kanałowa (z napisem / bez napisu)
- wymiana stron w oprawie

15,00zł
10,00zł
25,00zł
30,00zł
20,00zł

Praca LicencjackaPraca Dyplomowa

FORMAT          KOPIOWANIE/DRUKOWANIE 

A2

A1

A0

  przy zaczernieniu powyżej 30% cenę ustala obsługa

A2

A1

15,00zł                                       
19,00zł                                       

25,00zł                                       A0

obróbka skanowanych materiałów - 50,00zł / 1 godzina

FORMAT       CENA JEDNEGO SKANU

.

 
 

czarno-białe dużego formatu                               skanowanie kolorowe 

do 10 sztuk 
 A4 - 3 zł/szt.  |   A3 - 6 zł/szt.

>  10 sztuk
 A4 - 2 zł/szt.  |   A3 - 3 zł/szt.

0,25 zł
0,30 zł

30,00 zł
GRATIS
GRATIS

- czarno-biała
- kolorowa 
+ projekt wizytówki
+ wycięcie 
+ papier wizytówkowy  
 

Wykonanie wizytówek > 200szt.

Wysłanie wiadomości e-mail 10,00 zł

składanie i przycinanie rysunków 

     SKŁADANIE DO A4                    PRZYCINANIE FORMATÓW
+ 30% do wartości kopii                      + 30% do wartości kopii

Dopłata za papier satynowany - format A4                                          cena

- 90g, 120g
- 160g
- 250g 

+ 1,00zł
+ 1,00zł
+ 1,00zł
   

FORMAT                                                                              cena

- A3
- A4
- A5, A6, legitymacyjny

10,00zł
  8,00zł
  7,00zł
  

ekspres + 25%

> 10 stron opłata nie jest pobieranaodczyt z nośnika - 5.00 zł (CD/DVD, PenDrive) 

powiększenia, zmniejszenia (zoom) + 0.50zł | powyżej 50 sztuk możliwość negocjacji ceny  

                     6,00zł / 1szt.
                         8,00zł / 1szt.

                    12,00zł / 1szt.

A5

148x210mm

Ulotki A5 papier 130g (kreda połysk)      Ulotki A5 papier 170g (kreda połysk)   

- nakład 2.500 sztuk - 300 zł 
- nakład 5.000 sztuk - 420 zł 
- nakład 10.000 sztuk - 750 zł 
> 10.000 wycena indywidualna

A4

210x297mm

A3

297x420mm

A2

420x594mm

ulotka ulotka plakat plakat

PESTAR Sp. z o.o.   ul. Skarszewska 5B   83-200 Starogard Gd.
KSEROCENTRUM pon. - pt. 9.00-13.00 sobota NIECZYNNE

            tel: 58 560 18 69  e-mail: kserocentrum@pestar.com.pl;

- nakład 2.500 sztuk - 350 zł 
- nakład 5.000 sztuk - 490 zł 
- nakład 10.000 sztuk - 840 zł 
> 10.000 wycena indywidualna

- koszt składania typu V (format A5) opłata w wysokości 75 zł (2.500 sztuk) 

Ulotki A4 papier 130g (kreda połysk)      Ulotki A4 papier 170g (kreda połysk)   

- nakład 2.500 sztuk - 500 zł 
- nakład 5.000 sztuk - 760 zł 
- nakład 10.000 sztuk - 1275 zł 
> 10.000 wycena indywidualna

- nakład 2.500 sztuk - 590 zł 
- nakład 5.000 sztuk - 920 zł 
- nakład 10.000 sztuk - 1590 zł 
> 10.000 wycena indywidualna

- koszt składania typu V,Z,U (format A4) opłata w wysokości 75 zł (2.500 sztuk) 

Plakat A3 papier 130g (kreda połysk)      Plakat A2 papier 130g (kreda połysk)   

- nakład 100 sztuk - 340 zł 
- nakład 200 sztuk - 375 zł 
- nakład 400 sztuk - 400 zł
- nakład 800 sztuk - 590 zł 
> 800 wycena indywidualna

- nakład 200 sztuk - 540 zł 
- nakład 400 sztuk - 650 zł 
- nakład 600 sztuk - 750 zł
- nakład 800 sztuk - 870 zł  
> 800 wycena indywidualna

- czas realizacji zamówienia na ulotki/plakaty od 4 do 10 dni roboczych
- możliwość druku z projektu klienta format PDF, CDR

cennik ważny od 24 stycznia 2019r.

>5 sztuk możliwość negocjacji ceny

> 10 sztuk możliwość negocjacji ceny

od 30,00 złProjekt graficzny / usługa Informatyczna (do 30 minut)

Format 90x50 mm

KSEROCENTRUM
USŁUGI MAŁEJ POLIGRAFII

1 -10

ILOŚĆ KOPII

         jednostronny          2,00zł   4,00zł
         dwustronny            4,00zł   8,00zł

11 -20

         jednostronny         1,50zł   3,00zł
         dwustronny           3,00zł   6,00zł

 >20 

* podane ceny zawierają podatek VAT 23%


