CENA VAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Níže uvedené ceny jsou pouze orientační, jelikož každá zakázka je velice individuální. Proto se ceny mohou
mírně lišit v závislosti na náročnosti provedení a zpracování vazby.

Vazba se základním potiskem titulní strany
- 4 řádky potisku jsou již zahrnuty v ceně
Dodací doba
méně než 150 listů
150listů a více
Do 2 pracovních dnů…………………300 Kč/ks……………………………310 Kč/ks
Do 1 pracovního dne…………………310 Kč/ks……………………………320 Kč/ks
Do 2 hodin*…………………………………350 Kč/ks……………………………360 Kč/ks

Extra potisk předních desek
- více než 4 řádky potisku
Extra potisk desek
Cena/1 řádek
V českém jazyce………………………………25 Kč
V cizím jazyce…………………………………30 Kč

Příslušenství
Příslušenství
Cena
Kapsa na CD …………………………………20 Kč
Kapsa na posudek…………………………16 Kč
Chlopně na výkresy ………………………50 Kč
Tisk na hřbet…………………………………40 Kč

Tisk
Typ tisku
80g papír
100g papír
Černobílý tisk ……………………1,60 Kč………………………………2 Kč
Barevný tisk ………………………9,50 Kč……………………………10 Kč
Oboustranný tisk*……………………3 Kč………………………………4 Kč
(*pouze černobílý)

Pozn. V období březen - červen je vazba do 2 hodin poskytována pouze po domluvě předem. Pro rychlejší zpracování je
lepší desky objednat dopředu (osobně, e-mailem, telefonicky). V tomto případě se nepočítá přirážka, ale účtuje se
cena do 3 dnů. V případě objednávky e-mailem je nutné poslat návrh desek, přibližný počet listů, barvu a uvést
kontakt (telefon). Účtujeme zálohu na desky 100 Kč.

Kroužková vazba (plast & kov)
Počet listů
Cena
60-80………………………………70 Kč
81-100……………………………80 Kč
101-120…………………………90 Kč
121 a více……………………100 Kč

Vazba do lišt (plast & kov)
Počet listů
Cena
do 80 listů…………………………50 Kč
81 a více listů…………………100 Kč

Slevy poskytované na vazby diplomových prací:
o

Držitelům ISIC a ITIC karet poskytujeme slevu 10% z vazby. Sleva se nevztahuje na expresní
vazby.

o

V případě objednávky 5 a více kusů poskytujeme množstevní slevu 5% na celkové zhotovení.

o

V případě současné vazby a tisku práce (minimálně 30 listů na jednu práci) poskytujeme slevu
5% na celkové zhotovení. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou množstevní, tj. maximální výše
slevy na celkové zhotovení je 5%.

o

Množstevní a tiskovou slevu nelze kombinovat.

o

Množstevní slevu a slevu na tisk lze kombinovat se slevou ISIC a ITIC.

