CENÍK LASEREM ŘEZANÝCH NEREZOVÝCH ŠABLON
Ceny platné od 10.1.2013 do vydání nového ceníku ( ceny jsou bez DPH )
Cena standardní laserem řezané nerezové šablony - 2700,- Kč
standardní šablona =
síla materiálu :

100, 120, 130, 150µm

rozměr :

do 300x600mm ( UNIPRINT a obdobné )

počet řezaných padů :

do 7000 ( včetně otvorů v okolí šablony )

počet zaměřovacích značek :

16 ( gravírované do poloviny tloušťky šablony )

označení šablony :

max. 50 znaků
bez nutnosti zásadní editace dat

doba výroby :
standardní 3 pracovní dny

0%

den přijetí zakázky se počítá, pokud jsou kompletní data dodána do 10:00
hodin

48 hodin

20 %

data do 15h u nás, expedice pozítří odpoledne

24 hodin

40 %

data do 15h u nás, expedice zítra odpoledne

8h ( v den objednání odpoledne )

100 %

proveditelnost dle dohody, data do 10:00 u nás nebo dle dohody

příplatky :
1 pad nad 7000 padů do 7999 padů

0,30 Kč/pad

1 pad nad 8000 padů do 9999 padů

0,20 Kč/pad

1 pad nad 10000 padů

0,15 Kč/pad

síla materiálu < 100 a > 150µm

+ 10% ze základní ceny

rozměr nad 600 x 300mm

+ 5% ze základní ceny ( max. 600x600mm ( plech
700x610mm ))

gravírování písmen nebo záměrných značek nad rámec
standardu

10 Kč/kus

editace dat přesahující standard

450,- Kč/hod

balné

60,- Kč

slevy :
pokud je šablona vyráběna spolu s plošnými spoji

2200,- Kč

příklad výpočtu ceny nerezové šablony s vyšším počtem padů:
zadání :

šablona UNIPRINT 300x480mm, tloušťka 150µm, 8100 padů, 12x zaměřovací značka, 15 znaků
textu, termín 3 pracovní dny
základ = 2700,- Kč
zaměřovací značky + text + materiál + termín = 0 Kč

výpočet ceny :

pady nad 7000 padů = 1000 x 0,30Kč + 100 x 0,20Kč = 320,- Kč
celkem : 3020,- Kč

