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     Ceny netto (należy doliczyć 23% VAT);
 –       W przypadku dostarczenia logo ( treści, formy nadruku) w postaci wymagającej opracowania komputerowego – 
koszt netto składu: 60 zł/godzina;
 –       Gotowe projekty graficzne prosimy dostarczać w programach Corel Draw 11, Adobe Illustrator 10 (tekst zmieniony 
na krzywe, grafika wektorowa, skład w skali 1:1, projekt nie powinien zawierać bitmap);
 –       Aby uzyskać intensywne kolory  na ciemnych podłożach konieczne jest zastosowanie białego podkładu lub odbicie 
koloru podstawowego dwukrotnie (dodatkowy koszt następnego nadruku);
 –       Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu. Na innych, kolory będązbliżone do 
skali PANTONE;
 –       Wznowienie nadruku 10 zł, za jeden kolor.
 –       Zakupione/wykonane na zlecenie Zamawiającego matryce lub inne materiały są własnością Telimp i nie podlegają 
zwrotowi.

 –  

UWAGI

Podane ceny dotyczą nadruku w jednym kolorze w jednym miejscu. Aby obliczyć cenę nadruku 
wielokolorowego (lub w kilku miejscach) należy pomnożyć powyższe kwoty przez  ilość kolorów
 (miejsc).

Podane ceny dotyczą nadruku w jednym kolorze w jednym miejscu. Aby obliczyć cenę nadruku 
wielokolorowego (lub w kilku miejscach) należy pomnożyć powyższe kwoty przez  ilość kolorów
 (miejsc).

0,16 zł/szt.
0,13 zł/szt.
0,11 zł/szt.
0,09 zł/szt.
0,08 zł/szt.

ryczałt 80 zł

Przygotowalnia: 55 zł

Przygotowalnia: 55 zł

Nadruki na plastiku/na ołówkach

Podane ceny dotyczą znakowania laserem o powierzchni do 10 cm2. Personalizacja i numerowanie 
kosztuje dodatkowo 0,50 zł/szt.

0,34 zł/szt.
0,33 zł/szt.
0,32 zł/szt.

20,00 zł
0,10 zł/szt.

0,35 zł/szt.100-999
1000-2999
3000-4999

od 5000
Przygotowalnia

Pakowanie długopisów w folijki



 

Szt. 1 20 50 100 300 500 1 000 3 000 5 000 10 000

cena / szt. 9,9 7,99 5,49 4,99 4,49 3,99 3,69 3,39 3,19 2,99
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