CENNIK PLAKIETEK 2021

ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko-Biała, PL
Tel.: +48 33 822-70-08
www.mpm-quality.pl
e-mail: biznes@mpm-quality.com

Niniejszy cennik jest przeznaczony tylko dla towarów zakupionych w MPM-QUALITY Sp. z o.o.
Znakowanie towarów powierzonych + 30%.

Cennik usług jest jedynie orientacyjny, dokładna cena ustalana jest po przesłaniu logo w odpowiednim formacie.

MPM-Quality Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do indywidualnego obliczania cen, warunków i usług dla towarów dostarczanych przez klienta.
W przypadku dostarczenia nierozpakowanych towarów, klient jest obciążany kosztem rozpakowania w wysokości 8,00 zł. za każdą paczkę.
W przypadku zamówień z bardziej czasochłonnym rozpakowaniem usługa będzie naliczana indywidualnie.
Cena zawiera robociznę i 2 wizualizacje
(drukowany tekst bez skomplikowanego logo)

Ilość

Szpika
44 mm

Magnes
44 mm

Magnes
58 mm

Magnes
50 x 90 mm

Otwieracz
58 mm magnes

5 - 20 szt

2,61 zł

2,96 zł

3,30 zł

4,52 zł

3,48 zł

21 - 149 szt

1,30 zł

1,57 zł

1,74 zł

2,96 zł

2,43 zł

150+ szt

1,13 zł

1,30 zł

1,48 zł

2,78 zł

2,17 zł

Do powyższych cen należy doliczyć:
- Przygotowanie technologiczne 40,00 zł ( w zamówieniach do 130,00 zł.)
- Poprawa fotografii, dobranie fontu lub dodatkowa praca z logo ( + cena za ewentualną cyfryzację logo + 100,00 zł/godz.)
- Przerobienie logo/zdjęcia....................................według trudności 100,00 zł/godz.
- Każda następna wizualizacja...............................100,00 zł/godz.
Grafika
• dwie wizualizacje gratis
• 17,00 zł za kolejną wizualizację
• 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku skomplikowanych prac graficznych
Wytyczne do przesyłania logotypów do znakowania
• materiały drukowane w wektorach – formaty CDR (Corel Draw), Al (Adobe Ilustrator) lub EPS, PDF 		
(Akrobat wektor)
• wszystkie teksty zmienione na krzywe, jeżeli nie są – dołożyć czcionki
• kolory tylko CMYK albo PANTONE, ewentualnie dołożyć logo manual
• materiały wizualne w formacie A4 300 dpi, przestrzeń kolorów RGB lub CMYK w formacie TIF, PSD lub JPG
• nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczone materiały, które nie zostały przetworzone w naszym 		
studiu graficznym i były tylko przekazane do druku (kolory, przejścia itp.)
• do znakowania zupełnie nie nadają się materiały przygotowane w WORD i EXCEL, jesli logotypy zostaną
dostarczone w tych formatach doliczamy pracę grafika według aktualnej stawki godzinowej.

Podane ceny są cenami bez VAT.
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Pakowanie
• opłata za pakowanie przedmiotów w woreczkach wynosi od 0,03 - 0,30 zł/ szt w zależności
od trudności wykonania
• rozpakowywanie i pakowanie towarów
zewnętrznych od 0,17 – 0,83 zł/ szt
• pakowanie żetonów + 0,17 zł/ szt
Opłata ekspresowa
OPŁATA EKSPRESOWA może zostać naliczona w przypadku druku w ustalonym terminie w wysokości:
• w ciągu 24 godzin + 50% ceny usługi
• w ciągu 3 dni + 30% ceny usługi
Jeśli zamówienie jest technicznie niewykonalne,
zastrzegamy prawo odmowy takiego zlecenia.
Przechowywanie matryc, pieczęci, klisz i materiałów pomocniczych do znakowania.
Zgodnie z zasadami RODO zastrzegamy sobie prawo do zachowania materiałów przez 2 lata, po tym
okresie zlecenie traktowane jest jako nowe.

Cennik obowiązuje od lutego 2021 r.

