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CENÍK PLACKY 2021

K sumám sa pripočítava:
     - Technologická príprava: 10 € (pri objednávkach menších ako 32 €).
     - Úprava fotografie, dohľadanie určitého fontu a práce s logom (+ cena za prípadnú digitalizáciu a úpravu loga + 23 € / hod).
     - Spracovanie loga / obrázku, vektorizácia ................. podľa zložitosti čas 23 € / hod.
     - Každý ďalší náhľad ................................................... spoplatnené 23 € / hod.

Cena vrátane práce a 2 náhľadov
(vypísaný text, bez zložitého loga)

Množstvo Špendlík 
44 mm

Magnet 
44 mm

Magnet 
58 mm

Magnet 
50 x 90 mm

Otvárač
58 mm magnet

5 - 20 ks 0,583 € 0,660 € 0,738 € 1,010 € 0,777 €
21 - 149 ks 0,290 € 0,350 € 0,390 € 0,660 € 0,540 €

150+ ks 0,250 € 0,290 € 0,330 € 0,620 € 0,490 €

MPM QUALITY s.r.o.
Legionárska 618

911 01  Trenčín, SK
Tel .: +421 32 658 7573

www.mpm-quality.sk
e-mail: obchod@mpm-quality.sk

Cenník je určený iba pre tovar dodávaný firmou MPM QUALITY s.r.o., 
za dodaný cudzí tovar bude účtované k cene služby + 30%.

Cenník služieb je len orientačný, presná cena sa stanoví až po zadaní motívu a materiálu.
MPM  QUALITY s.r.o. si vyhradzuje právo individuálnej kalkulácie cien, termínov a služieb pre tovar dodaný zákazníkom.

V prípade dodania nevybaleného dodaného tovaru je zákazníkovi účtované balné vo výške 2 €  za každú škatuľu. Pri zákazkách  
s vyššou časovou náročnosťou na balenie, bude balné vypočítané individuálne.

Balné
• balenie predmetov do obalov je účtované  
 od 0,008 - 0,077 €/ks podľa náročnosti operácie
• vybaľovanie a zabalenie cudzích predmetov  
 od 0,038 - 0,192 €/ks 
Poplatky za expresné dodanie  
vzhľadom na vyťaženosti výroby môže byť účtova-
ný EXPRESNÝ POPLATOK vo výške:
• do 24 hod. + 50% za zakázku
• do 3 dní + 30% za zakázku 
Ak je zákazka technicky nerealizovateľná, vyhrad-
zujeme si právo ju odmietnuť.
Skladovanie predlôh
Podľa zásad GDPR. Vyhradzujeme si právo 
uchovávať predlohy po dobu 2 rokov, po uplynutí 
tejto doby účtované poplatky za zhotovenie nové 
zákazky.

Grafické práce
• dva grafické návrhy zadarmo
• 4 € za každý grafický návrh na základe zmeny zadania
• 23 € za každú začatú hodinu pri zložitejších grafických procesoch
Pravidlá pre zasielanie podkladov na spracovanie potlače reklamných predmetov
•  tlačové podklady vo vektoroch – formáty CDR (Corel Draw), AI (Adobe Ilustrator) alebo EPS, PDF (vekto  
 rovo v Acrobate)
• všetky texty prevedené do kriviek, v prípade, že nie sú texty v krivkách, priložiť použité fonty
• farby iba CMYK alebo PANTONE – priložiť prípadne logomanuál
• obrazové podklady – všeobecne platí, že snímka by mala mať pri tlačovej veľkosti do formátu A4 rozlíše- 
 nie 300 dpi (dots per inch, tj. bodov na palec), farebný priestor RGB alebo CMYK, vo formáte TIF, PSD  
 alebo JPG (so žiadnou alebo minimálnou kompresiou)
• neručíme za dodané tlačové podklady, ktoré nie sú graficky spracované v našom grafickom štúdiu a iba   
 sa odovzdávajú do tlače (farebnosť, prechody a pod.)
• úplne nevhodná je akákoľvek bitová mapa a raster a podklady spracované vo WORD a EXCEL. V prípade,  
 že podklady budú dodané ako nevyhovujúce, účtujeme poplatok podľa hodinovej sadzby.


