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CENÍK PLACKY 2021

K částkám se připočítává:
    - Technologická příprava: 250 Kč (u objednávek menších než 800 Kč).
    - Úprava fotografie, dohledání určitého fontu a práce s logem (+ cena za případnou digitalizaci a úpravu loga + 600 Kč/hod).
    - Zpracování loga/obrázku, vektorizace ................. dle složitosti čas 600 Kč/hod.
    - Každý další náhled................................................ zpoplatněno 600 Kč/hod.

Tento ceník je určen pouze pro zboží dodávané firmou MPM-QUALITY v.o.s.,  
za dodané cizí zboží bude účtováno k ceně služby + 30%.

Ceník služeb je pouze orientační, přesná cena se stanoví až po zadání motivu a materiálu.
MPM-QUALITY v.o.s. si vyhrazuje právo individuální kalkulace cen, termínů a služeb pro zboží dodané zákazníkem. 

V případě dodání nevybaleného dodaného zboží je zákazníkovi účtováno balné ve výši 50 Kč za každou krabici.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

cena včetně práce a 2 náhledů
(vypsaný text, bez složitého loga)

Množství Špendlík 
44 mm

Magnet 
44 mm

Magnet 
58 mm

Magnet 
50 x 90 mm

Otvírák 
58 mm magnet

5 - 20 ks 15,00 Kč 17,00 Kč 19,00 Kč 26,00 Kč 20,00 Kč
21 - 149 ks 7,50 Kč 9,00 Kč 10,00 Kč 17,00 Kč 14,00 Kč

150+ ks 6,50 Kč 7,50 Kč 8,50 Kč 16,00 Kč 12,50 Kč

Balné
• balení předmětů do obalů je účtováno od 0,20  
 - 2,00 Kč/ks dle náročnosti operace
• vybalování a zabalení cizích předmětů od 1,00  
 - 5,00 Kč/ks 
Expresní poplatek 
s ohledem na vytíženost výroby může být účtován 
EXPRESNÍ POPLATEK ve výši:
• do 24 hod. + 50% za zakázku
•  do 3 dnů + 30% za zakázku 
Pokud je zakázka technicky neralizovatelná, vyhra-
zujeme si právo ji odmítnout.
Skladování předloh 
Dle zásad GDPR. Vyhrazujeme si právo uchovávat 
předlohy po dobu 2 let, po uplynutí této doby 
účtovány poplatky za zhotovení nové zakázky.

Grafické práce
• zdarma dva grafické návrhy
• 100 Kč za každý grafický návrh na základě změny zadání 
• 600 Kč za započatou hodinu při složitější grafických pracech
Pravidla pro zasílání podkladů na zpracování potisku reklamních předmětů
• tiskové podklady ve vektorech - formáty CDR (Corel Draw), AI (Adobe Ilustrator) nebo EPS, PDF (vektoro 
 vě v Acrobatu)
• veškeré texty převedené do křivek, v případě, že nejsou texty v křivkách, přiložit použité fonty
• barvy pouze CMYK nebo PANTONE – přiložit případně logomanuál
• obrazové podklady – obecně platí, že snímek by měl mít při tiskové velikosti do formátu A4 rozlišení 300        
      dpi (dots per inch – tj. bodů na palec), barevný prostor RGB nebo CMYK, ve formátu tif, psd nebo jpg  
 (s žádnou nebo minimální kompresí)
• neručíme za dodané tiskové podklady, které nejsou graficky zpracovávány v našem grafickém studiu a   
 pouze se předávají do tisku (barev nost, přechody apod.)
• zcela nevhodná je jakákoliv bitová mapa a rastr a podklady zpracované ve WORD a EXCEL. V případě, že  
 podklady budou dodány jako nevy hovující, účtujeme poplatek dle hodinové sazby.


