INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
OBJEDNÁNÍ DESEK
K výrobě desek nepotřebujeme Vaši hotovou práci. Ceny desek se stupňují podle počtu pracovních dní na výrobu desek,
proto si přijďte desky objednat co nejdříve po té, jak Vám škola vygeneruje vzor desek.
S tímto vzorem přijďte - stačí jej mít na USB, nebo vytištěný - záleží na Vás :)
K bezproblémovému objednání tohoto potištěného typu vazby potřebujeme znát následující:
1. Barva desek - některé školy, fakulty, ústavy mají pevně danou barvu desek ( Na výběr máme - černá, modrá, vínová, zelená)
2. Barva potisku desek - opět některé školy, fakulty a ústavy mají pevně danou barvu potisku (Na výběr máme - zlatá, stříbrná)
3. Počet listů Vaší práce a styl tisku - jedná se o určení velikosti kanálku, není nutné znát přesný počet stran,
stačí odhadem podle tohoto rozmezí: 20 - 33 listů
34 - 58 listů
59 - 79 listů
80 - 112 listů
113 - 146 listů
147 - 180 listů
184 - 218 listů
219 - 258 listů
259 - 280 listů
Dále budeme potřebovat vědět, zda budeme tisknout jednostranně či oboustranně. Při oboustranném tisku by byl potom počet stran
dělen dvěmi.
4. Termín vyhotovení desek - termín, kdy si desky potřebujete nejlépe vyzvednout. Termín není nutné z Vaší strany dodržet.
Např. desky si objednám na 20. 2. 2016, ale bohužel nestíhám s vyhotovením práce - nevadí, desky tu na Vás počkají, jak dlouho
budete potřebovat.
Nutné ale vědět, že po uplynutí 6 měsíců od data vyzvednutí se desky skartují!!!!!!
5. Doplňující informace - dále se Vás určitě zeptáme, zda potřebujete kapsičku na CD, rožek na přílohy, nebo snad potisknout hřbet.
A také poprosíme o telefonní číslo pro lepší komunikaci.

TISK
Nejlepší je práci donést na USB, tiskneme ale i z paměťových karet, pomocí čtečky, nebo si práci můžete stáhnout z internetu.
Práci mějte nejlépe uloženou ve formátu PDF.. Tiskneme i z textových dokumentů (word, open oﬃce..), ale s těmito soubory bývají časté problémy, jelikož
wordový dokument jakmile se otevře v jiné verzi má tendenci celý text uspořádat jinak a rozházet písmo.
Prosíme nerozdělujte barevné stránky do stránek černobílých. Naše moderní laserová tiskárna už si sama rozezná zda je stránka černobílá, či barevná,
počty ukáže na zabudovaném počítadle, podle kterého budeme tisk účtovat.
Při přípravě textu si prosím dejte pozor a berte ohled na to, jak budete tisknout. Pokud má Vaše práce být oboustranná musíte mít správně nastavený okraj
„cik cak” nebo mít texty vycentrované na střed. Při oboustranném tisku je také nutné dát za každou stranu, která má být podle předpisů jednostranná, čístou
bílou stranu.
Při objednání desek v našem CopyCentru máte zvýhodněné ceny na tisk - viz. ceník.

PLATBA
Po zjištění všech informací se dostáváme k samostatné platbě. Budeme po Vás požadovat buď zálohu, která činí minimálně 60% z celkové ceny,
nebo můžete desky zaplatit rovnou celé.
V našem CopyCentru NENÍ možno platit platební kartou!

