Ceník reklamního potisku tampoprintem
počet kusů/barev
jedna barva
méně než 100 ks
paušál 380 Kč
100 - 199 ks
3,80 Kč
200 - 299 ks
3,20 Kč
300 - 499 ks
2,80 Kč
500 - 999 ks
2,50 Kč
1 000 - 1 999 ks
1,80 Kč
2 000 - 2 999 ks
1,60 Kč
3 000 - 4 999 ks
1,50 Kč
5 000 a více ks
1,20 Kč
Technická příprava
300,00 Kč
Použití dvousložkové barvy
+ 0,50 Kč

každá další barva
+ 280,00 Kč
+ 2,80 Kč
+ 2,20 Kč
+ 2,00 Kč
+ 1,80 Kč
+ 1,50 Kč
+ 1,30 Kč
+ 1,20 Kč
+ 1,00 Kč
+ 300,00 Kč
+ 0,50 Kč

Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou předlohou a barvou v jedné sérii:
120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.
Uvedené ceny jsou včetně výroby klišé (předlohy pro tisk).
Pro tisk barevných předmětů (zejména černých, modrých, zelených, žlutých,červených a všech jejich odstínů)
je pro dodržení požadovaného odstínu potisku nutno provést podkladový tisk.
Cena podkladového tisku odpovídá ceně za druhou barvu, jeho příprava není účtována.
Tampoprint barvami CMYK (foto, ...) účtujeme jako tisk pěti barvami, technická příprava je účtována
jako pro čtyři barvy; barva podkladu musí být bílá.
První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.
Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět
plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.
Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.
Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.
Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.
Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %
bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.
Zhotovené klišé zůstává majetkem dodavatele, pro opakované použití není archivováno.
Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.
Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus,
individální vybalování a balení jednotlivě balených per v polybagu +1,00 Kč/kus.
DG TIP, spol. s r.o.
BRNO: K Terminálu 2, brno@dgtip.cz, tel. 516 101 101
PRAHA: Pražská 16, praha@dgtip.cz, tel. 516 101 193
PLZEŇ: Havlíčkova 16, plzen@dgtip.cz, tel. 777 348 472
VESELÍ NAD MORAVOU: Vláky 1578, veseli@dgtip.cz, tel. 516 101 195
SEVERNÍ MORAVA: obchod1@dgtip.cz, tel. 777 348 478
elektronické obchody včetně on-line stavu skladových zásob a objednávek: www.dgtip.cz

