
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az áraink a 27% -os ÁFA-t tartalmazzák! 
(Visszavonásig érvényes) 

 

Amennyiben e-mailben szeretné küldeni nyomtatandó anyagát, abban az esetben kérjük pontosan leírni, hogy azt hogyan szeretné.  

(pl.: 1 oldalas, fekete-fehér, spirálozva stb…) 

 

 

Az árak 1 oldalra vonatkoznak! 

Minden adathordozó fajtáról nyomtatunk plusz költség nélkül! 

(pendrive, cd, dvd, memóriakártya, mobiltelefon, stb...) 

Fekete-Fehér másolás, nyomtatás esetén mennyiségi kedvezményt nem 

tudunk adni!!) 
 

1 oldalas A/4-es :6 Ft 

2 oldalas A/4-es :11 Ft 

1 oldalas A/3-as :12 Ft 

2 oldalas A/3-as :22 Ft 

 

Színes nyomtatás: 
 

1 oldalas A/4-es :  95 Ft 

2 oldalas A/4-es :190 Ft 

1 oldalas A/3-as: 200 Ft 

2 oldalas A/3-as: 400 Ft 

Fotó nyomtatás: 

10 x 15-ös fényes vagy matt fotópapírra: 55 Ft 

148 x 210 fényes vagy matt fotópapírra: 125 Ft 

210 x 297-es (A/4) fényes vagy matt fotópapírra: 250 Ft 

Plottolás: 

A/2-es színes nyomtatás 190gr-os fotó papírra: 1000 Ft 

A/1-es színes nyomtatás 190gr-os fotó papírra: 2000 Ft 

A/2-es színes nyomtatás 90gr-os plotter papírra: 400 Ft 

A/1-es színes nyomtatás 90gr-os plotter papírra: 800 Ft 

A/2-es fekete- fehér nyomtatás 90gr-os plotter papírra: 160 Ft 

A/1-es fekete- fehér nyomtatás 90gr-os plotter papírra: 320 Ft 

 

 

Szerkesztés:  
 

(névjegy, plakát, meghívó, önéletrajz, címke, szövegszerkesztés...)  

3500 Ft / megkezdett óra 

 

 

Spirálozás (műanyag / fém spirállal): 

(az ár tartalmazza ez előlapot + hátlapot + spirált)   A/4-es : 150 Ft/db 

 

Naptárspirálozás:  

(az ár tartalmazza a naptárakasztót és a spirált) A/4: 190 Ft/ db  

 

 

Névjegykártya: 
 

Színes egyoldalas (fehér kartonra) (minimum: 10 db ) : 25 Ft / db 

Fekete-Fehér egyoldalas (fehér kartonra) (minimum: 10 db ) :18 Ft / db 

Színes egyoldalas laminált (minimum: 10 db ) : 55 Ft / db 

Fekete-Fehér egyoldalas laminált (minimum: 10 db ) :40 Ft / db 

 

Szkennelés: (pendrive-ra, e-mailben küldve) 

 

A/4-es fekete-fehér/színes : 20 Ft /oldal 

A/3-as fekete-fehér / színes: 40 Ft / oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminálás: 
 

A/4-es (80-125 mik) :150 Ft 

A/3-es (80-125 mik) :200 Ft 

 

 

VHS felvételek digitalizálása: 

DVD lemezre írva ( menüvel,tokban,borítóval 1 lemezre maximum  

3 órányi anyag írható) :4000 Ft 

DVD lemezre írva (a nyersanyag digitalizálása): 2500Ft 

Másolat a kész anyagról :500 Ft / lemez 

Digitális képek cd-re írása: 

DVD-CD lemezre írva (az ár tartalmazza: a lemezt, tokot, borítót):  

1000 Ft / lemez 

DVD-fotoshow készítése (az ár tartalmazza: a lemezt, tokot, borítót):  

2500 Ft / óra 

 

Egyéb szolgáltatások: 
 

Bevizsgálási díj nyomtató: 1500 Ft 

Bevizsgálási díj, fénymásoló: 3000 Ft 

Fénymásoló, nyomtató javítás : 3000 Ft /megkezdett óra 

Fénymásoló, nyomtató karbantartás : 3600 Ft 

Számítógép javítás : 2500 Ft /megkezdett óra 

Operációs rendszer telepítés  

(hozott eredeti vagy nálunk vásárolt eredeti) :5000 Ft 

Egyéb program telepítés  

(dobozos, vagy licencelt) :1000 Ft 

Nálunk vásárolt program első telepítése :INGYENES 

Kiszállás vidékre: 70Ft/ Km 
 

 


