
KOPIE I WYDRUKI* CZARNO-BIAŁE
z użyciem automatycznego podajnika (AFR) – kopie proste / porozpinane / luzem
krycie do 5% , kopia jednostronna (1/2 kartki A4)  / STR - strona

FORMAT        1-100 STR 101-200 STR 201-500 STR 501-10 000 STR  powyżej 10 001 STR
A4 PAPIER 80g 0,30        0,25        0,20        0,17                       0,17
A3 PAPIER 80g 0,60        0,55        0,40        0,35                      0,28

kopiowanie ręczne - zeszyty, czasopisma, segregatory, skoroszyty – zwyżka: 100%
kopiowanie na zlecenie 24h                              – zwyżka: 100%
kopiowanie w soboty, niedziele i święta 24h     – zwyżka: 100%
kopiowanie z kryciem powyżej 5% do 50%       – zwyżka: 50%
kopiowanie z kryciem powyżej 51% do 100%   – zwyżka: 100%

SKANER CENA
SKANOWANIE A4, A3 6-1000 STR                0,50 zł
SKANOWANIE A4, A3 POWYŻEJ 1001 STR           0,35 zł
SKANOWANIE A4 z podajnika automatycznego   0,15 zł

Oprawa prac - dokumentów (bindowanie)

Liczba kartek do                          25        60        120        180        240
Bindowanie - grzbiet plastikowy     5,00        7,00        10,00        15,00        10,00
Bindowanie - grzbiet metalowy     4,00        5,00        7,00        -            -

Wsuwka                                        5,50        7,00        10,00        -            -
Termobindowanie                                    -                 10,00                  -         -

Usługi dodatkowe
Archiwizacja danych na CD, CD-R, DVD: 4,00 + płyta
Edycja pliku  - poprawki w dokumentach tekstowych do 10 min: 15,00 zł / lub 1,00 zł strona A4
                     - poprawki w dokumentach graficznych do 10 min: 15,00 zł
Fizyczne prace dodatkowe  - opłata dodatkowa za fizyczne poprawki w dokumentach 10 min: 15,00 zł  / Eurozszywki - zszywki 0,50 zł/ szt.
Praca / opracowywanie znaków i elementów graficznych godzina:  60,00 zł (każda rozpoczęta godzina)



Korzystanie z internetu (poczta w celu pobrania pliku do druku) 2,50 zł
Dziurkowanie brzeg 2/4: 0,10 zł / A4
Dostawa na terenie Warszawy: 60,00 zł (godz. 05:00-16:00)
                                                 100,00 zł (godz. 16:01-24:00)
soboty, niedziele i święta:        160,00 zł (godz. 10:01-24:00)

Rozsyłka zamówienia po kraju - cena do uzgodnienia
(Serwis, Poczta Pl, Kurier)

Praca serwisanta druk/ xero kopiarki : 150,00 zł (każda rozpoczęta godzina)
Praca serwisanta druk/ xero kopiarki : 200,00 zł (w godz.16:00 -24:00 / każda rozpoczęta godzina )
Diagnostyka drukarki atramentowej / małej - domowego użytku: 50,00 zł (każda rozpoczęta godzina)
Diagnostyka drukarki atramentowej / laserowej biurowej / ploter Oce, HP, Encad: kontakt - e-mail / fax
Diagnostyka kopiarki analogowej: 100,00 zł (każda rozpoczęta godzina)
Diagnostyka kopiarki cyfrowej: 200,00 zł (każda rozpoczęta godzina)
Wymiana zespołu/ podzespołu w danym zespole drukarka laserowa: 50,00 zł
Wymiana zespołu/ podzespołu w danym zespole kopiarka: 150,00 zł
Przegląd kopiarki analogowej / laserowej: 250,00 zł  (w godz.8:00 -16:00)
Przegląd kopiarki analogowej / laserowej: 350,00 zł  (w godz.16:01 -24:00)
Regulacja drukarki laserowej / kopiarki na życzenie: 200,00 zł  (w godz.8:00 -24:00)
Usługa odblokowania zespołu na życzenie drukarka/ kopiarka: 200,00 zł  (w godz.8:00 -24:00)
Usługa ustanowienia hasła na życzenie drukarka/ kopiarka: 350,00 zł  (w godz.8:00 -24:00)
Pakowanie sprzętu do wysyłki (wraz z paletą): 30 zł
Opłaty za kopie : A4 w dzierżawie / użytkowanie kopiarki / płatne od kopii: od 0,04 zł  /strona A4 (przy 55 tys.kopii nawet 0,03zł)

Dojazd serwisanta na terenie Warszawy: 60,00 zł (godz. 05:00-16:00)
                                                                100,00 zł (godz. 16:01-24:00)
soboty, niedziele i święta:                       160,00 zł (godz. 10:01-24:00)
konsultacja telefoniczna z technikiem serwisu: 00,00 zł (do 10 minut)
konsultacja telefoniczna z technikiem serwisu: 10,00 zł (od 11 do 30 minut)
konsultacja telefoniczna z technikiem serwisu: 100,00 zł (od 31 do 60 minut)

Zleceniodawca / Klient korzystając z usług (zlecając) oświadcza że zapoznał się z w/w cennikiem i akceptuje go j/w
Negocjacje cenowe / płatności odroczone oraz rabaty możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie oraz potwierdzeniu e-mail lub fax
Wystawiamy faktury VAT 23%, płatność za usługę gotówką


