
DO WYBORU PROPONUJEMY 
TRZY FORMY WSPÓŁPRACY:

1. Jeśli nie do końca jesteś w stanie zdefiniować nakłady  
druku w mono i kolorze lub drukujesz w większości rysunki 
czarno-białe wybierz STANDARDOWE PAKIETY:

osobna cena za druk 
czarno-biały 

Druk w 100% czarno-biały

Kolorowy nadruk logo firmy 
dodamy gratis!

osobna cena za druk 
kolorowy.

Druk w 100% w kolorze

MONO 100

MONO 100

KOLOR 100

KOLOR 100

od 3,50 zł od 9,00 zł

Wybór tej wersji rozliczania powoduje jasne naliczanie płatności za 
wydruki w zależności od wersji mono lub kolor. 

Porównanie cen z konkurencją wyraźnie pokazuje, że nasze stawki są 
najlepsze na rynku.

< podane ceny  są cenami netto



2. Proponujemy podjęcie współpracy na nowych zasadach i 
PŁYNNE PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO PAKIETACH  
w zależności od udziału kolorowych rysunków. 

Druk do 49% w kolorze Druk zarówno rysunków 
kolorowych jak i czarno-

białych. Od 50% do 74% w 
kolorze

Druk od 75% do 100% 
w kolorze

MONO 75 OPTIMUM 50 KOLOR 75

od 5,00 zł od 6,50 zł od 8,00 zł

Dzięki nowej technologii druku HP Page Wide możemy zaoferować Tobie ciekawszą formę 
współpracy i poprawienie jakości swojej dokumentacji przez zastosowanie większej ilości koloru niż 
dotychczas przy bardzo atrakcyjnej cenie.

W zależności od procentowego udziału wydruków czarno-białych i kolorowych w danym okresie 
rozliczeniowym masz do wyboru pakiety: MONO 75, OPTIMUM 50, KOLOR 75. 

Pakiety oferują stałą cenę za m2 najkorzystniejszą na rynku.

Pakiet MONO 75 
Udział rysunków kolorowych przy tym pakiecie wynosi średnio 25% w stosunku do wydruków 
monochromatycznych.
Jeśli w danym okresie rozliczeniowym udział rysunków kolorowych wyniesie 50% lub więcej, płynnie 
przejdziesz do kolejnego pakietu.

Pakiet OPTIMUM 50 
Tutaj udział rysunków kolorowych w stosunku do czarno-białych wynosi średnio 50%.  
Analogicznie, gdy przekroczysz 75%, przechodzisz na wyższy pakiet - KOLOR 75. 

Pakiet KOLOR 75
Tutaj udział rysunków kolorowych zawiera się w przedziale od 75% do 100%.

Co najważniejsze, nie musisz analizować, ile rysunków danego rodzaju drukujesz. 
Pakiety automatycznie dopasują się do Twoich zleceń w danym miesiącu.
 
Dzięki temu pod koniec każdego miesiąca uzyskasz najlepszą cenę na zlecone wydruki bardziej korzystną 
niż gdybyś drukował osobno MONO i KOLOR.

Doprecyzowując:
Podpisujemy umowę o współpracy abyśmy mogli otworzyć dla Ciebie kredyt kupiecki.
Przejrzyście się rozliczamy – na podstawie dokumentów WZ wystawiamy jedną fakturę zbiorczą na 
koniec miesiąca.
Jeśli w jednym miesiącu zlecisz wydruki 80% w czerni, a w 20% w kolorze to będzie obowiązywał 
Ciebie pakiet MONO 75; 
Jeśli w kolejnym miesiącu 70% wydruków będzie w czerni, a 30% w kolorze automatycznie 
zastosujemy pakiet OPTIMUM 50.

< podane ceny  są cenami netto



3. Trzecia, najciekawsza możliwość współpracy to wybór 
pakietu OPTIMUM 50 na cały rok z góry!

Przejrzystość rozliczeń – jedna stawka na wszystkie wydruki przez cały rok!

Przy wyborze pakietu OPTIMUM 50 nie musisz już projektować w kolorze, a drukować w mono.

Drukuj i projektuj WSZYSTKO w kolorze po jednej stawce 
– najlepszej na rynku!

Nie przechodzisz wówczas pomiędzy pakietami.

Masz najbardziej profesjonalną dokumentację dzięki kolorowi na wszystkich rysunkach.

PROGI CENOWE:
 
Niezależnie od wyboru pakietu należy zadeklarować swój miesięczny metraż.

Lepiej zadeklarować mniejszy próg, a gdy trafi się miesiąc w którym pojawi się większa dokumentacja 
jednorazowo, automatycznie w tym okresie zostaniesz podliczony po cenach tego progu po lepszej 
stawce.

Jest to bardzo komfortowa sytuacja w przypadku wzrostu wolumenu druku w Twojej firmie.  
Z góry wiesz ile będziesz płacić, a patrząc na nasze najlepsze ceny na rynku wiemy, że będziesz płacił 
niewiele.

Doprecyzowując:

Jeśli większość roku zlecasz do 100 m2 wydruków, a jednego miesiąca będziesz realizował 
większy projekt – nie musisz negocjować cen. Obowiązują stawki zgodne z wykonanym 
metrażem, wg tabeli poniżej. 

Druk w m2 / miesiąc

>50m2 >100 m2 >500 m2 > 1000 m2

Cena za m2

MONO 100 5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł

MONO 75 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł

OPTIMUM 50 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,50 zł

KOLOR 75 10,00 zł 9,00 zł 8,50 zł 8,00 zł

KOLOR 100 11,00 zł 10,00 zł 9,50 zł 9,00 zł

PAKIET DLA CIEBIE

Jeśli nasza oferta wydaje się być zbyt zawiła  
i potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień zapraszamy 
do kontaktu i umówienia się na spotkanie.

od 6,50 zł

< podane ceny  są cenami netto


