Vazba diplomových prací
Cena v Kč/ks

1 ks

2 ks stejné práce

3 a více ks stejné práce

Vazba do 150 listů

250 *

200 *

165 *

Vazba nad 150 listů

270 *

220 *

185 *

Tiskneme bez dalších příplatků standardně na papír xerox Colotech 100 g s vyšší kvalitou oproti běžnému 80 g
kancelářskému papíru. Svázanou diplomovou práci je možné rozebrat a opětovně svázat (50,- Kč za nový hřbet).

* Zvýhodněná cena za vazbu platí pouze při současném tisku práce (pouze vazba bez tisku +20 %).

Tisk diplomových prací
rozsah
A4 jedna strana černobíle

A4 jedna strana černobíle

A4 jedna strana barevně

1,00

5,00

Standardní doba výroby 3 pracovní dny. Příplatek za expresní zpracování neúčtujeme v případě, že jsou
desky připravené s předstihem, proto, pokud už dopředu víte, že budete v časové tísni :-) ,doporučujeme
zadat výrobu desek 3 dny předem.
Přijímáme pouze data převedená do FORMÁTU PDF na e-mail dtp@rychnovsky.eu nebo osobně na flash
disku. Při objednávce je nutné uvést údaje na zadní straně tohoto listu (lze uložit, vyplnit a zaslat jako přílohu
e-mailu, případně ho přinést vyplněný).
Svázanou práci vyzvednete po domluvě u nás ve studiu. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte zeptat
na níže uvedených kontaktech.

Kontakt:
Obchodní oddělení, kalkulace, doprava:
Petr Korselt, korselt@rychnovsky.eu,
mob.: 604 765 775
DTP studio, grafika, technické dotazy:
František Rychnovský, dtp@rychnovsky.eu,
mob.: 737 171 589
Provozní doba:
PO-PÁ: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 14,00

Ver: 20181204
Ceny jsou včetně 21 % DPH, platné k 4. 12. 2018.

Kalkulátor ceny na: www.diplomkydecin.cz

Nezapomeňte si připravit tyto údaje:
Název práce

např.: Diplomová práce

Jméno a Příjmení
Rok
e-mail
Mobil. / telefon

prosíme o kontaktní údaje

Univerzita

např. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta

např. Pedagogická fakulta

Ražba na hřbet

75 Kč

Volitelný text / logo

Jednostranně

V základní ceně vazby jsou 4 řádky textu, každý další řádek je zpoplatněn 75,- Kč / řádek.

Oboustranně

Do strany č.:

jednostranně

Počet kusů
Počet ČB. stránek
Počet BAR. stránek

Pokud dokument obsahuje barevné strany,
označte je (např. 3, 7-10, 26-30), nebo je uložte
jako samostatný soubor.

Desky

modré, vínové, zelené, černé

Ražba

stříbrná/zlatá

Pošetka na CD/vyp. CD

25,- Kč / ks / 25 Kč / ks včetně potisku

Termín

standardní doba výroby jsou 3 pracovní dny
expresní zpracování do druhého dne +100,- / ks
expresní zpracování ten samý den +400,- / ks

Pozn.:

www.diplomkydecin.cz

www.tiskdecin.cz

