
Повноколірна ксерокопія
/ Копія формату А4 (80�9     0г/м2) ....................10.00
/ Двостороння копія А4 ................................20.00
/ Копія на папері 120�250г/м2 A4 ..................15 .0       0
/ Копія формату А3 (80�9     0г/м2) ....................20.00
/ Двостороння копія А3 ................................40.00
/ Копія на папері 120�250г/м2 A3 ..................30 .0       0

Чорно�біла ксерокопія
/ Одностороння копія А4................................2.00
/ Двостороння копія А4 ..................................4.00
/ Одностороння копія А3................................4.00
/ Двостороння копія A3 ..................................8.00

Повноколірний друк з комп'ютера
Друк файлів з комп`ютерів  PC, (600 dpi 24 bit)

/ Формату А4 (80�9     0г/м2) .............................10.00
/ Двосторонній друк А4 ................................20.00
/ Друк на папері 120�250г/м2 A4...................15 .0       0
/ Формату А3 (80�9     0г/м2) .............................20.00
/ Двосторонній друк А3 ................................40.00
/ Друк на папері 120�250г/м2 A4...................30 .0       0

/ папір 120 � 250г/м2 (надбавка за використання):

у розмірі A4 .............................................5.00
у розмірі A3 ...........................................10.00

Чорно�білий друк з комп'ютера
Лазерний принтер, 600x600 dpi

/ графіка A4 ...................................................4.00
/ ���� // ��� A3..................................................8.00
/ текстові файли A4........................................2.00

Сканування зображення 24�b RGB,
/ A4 до 1200 dpi............................................10.00
/ A3 до 600 dpi .............................................20.00

Запис зображення на компакт�диск (CD/DVD)
(без вартості носія)..........................20.00/4  0.00

Брошурування «пружина пластмасова»
(з урахуванням плівки та картона)

) до 65 аркушів.............................................20.00
) 66 � 100 аркушів.........................................25   .00
) 101 � 160 аркушів.......................................30.00
) 161 � 250 аркушів.......................................40.00
) 251 � 450 аркушів.......................................60.00

Надбавка за брошурування А3.................+10.00

Брошурування «пружина металева»
(з урахуванням плівки та картона)

) формат А4 .................................................30.00
) формат А3 .................................................40.00
) календар ...................................................50.00

Брошурування твердими обкладинками

) до 60 аркушів...........................................120.00
) 60 � 220 аркушів.......................................130.00
) 221 � 320 аркушів.....................................14 0.00
) «переброшурування (в старі обкладинки A4)».......4    0.00
) брошурування А3 (по короткій стороні) .............200.00

Ламінування  

ДРУК  ФОТО  10х15 глянець..............7.00

Штучний товар:
) папір 80г/м2 А4 (A3) .........................................0.50 (1.00)
) папір кольоровий 160г/м2 А4 .............................................5.00
) папір Colotech A4, 90�250 г/м2 ....................................5.0 0
) папір Colotech A3, 90�250 г/м2 ..................................10.00
) папір Colotech А4    (А3) 280�300г/м2 .................7.00 (14 .00)
) лейби (папір на клейовій основі) А4 ..........................8.00
) лейби (плівка на клейовій основі) А4........................50.00
) трансперенс (прозора плівка) А4(A�3) .........10.00(20.00)
) калька (матова плівка) 90г/м2 А4 (А3).............5.00 (10.00)
) Файли пластикові А4 (A3) ................................1.50 (4.0 0)

Прейскурант послуг Принт�Центру
«ІНСІТ»

Київ, вул. Червоноармійська, 10�13, “МЕТРОГРАД”, квартал послуг
тел./факс: 247�5539, E�mail: print@ insit.com.ua

Часи роботи: пн�пт 9.00 – 19.00 без перерви.
Сб�нд: 10.00 – 18.00 без перерви .

Ціни наведені в гривнях з урахуванням ПДВ.

Копія формату А3 дорожчa за
копію формату А4 в два рази

Широкоформатний друк на струминевому 12�ти  колірному плотері 
EPSON STYLUS PRO 9900 EPSON UltraChrome ink 

вартість друку нестандартних форматів розраховується окремо

    Матеріал \ Формат A2 (420x600) A1 (841x600) A0 (841x1200) 600x900 700x1100

Матовий папір 140g 100 200 400 215 3  10

Напівглянцевий папір Epson 260g 175 350 700 380 540

Повноколірна ксерографія цінних паперів, паспортів, посвідчень, документів з виправленнями і т. ін.

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ.

Формат Плівка Ціна

A3/А4/A5 30�125 mic 40.00/20.00/15.00

/ Зшивка нестандартних листів
націнюється в 2 рази.



Прейскурант цін на виготовлення
візитних карток

\ \ тиснення (фольгою), пресовка та ін. не виконуються.

Візитні картки виконуються на білому папері COLOTECH 300 г/м2

Строк виготовлення � 1 день, «сьогодні на завтра»,
за виключенням святкових та держаних вихідних днів.

Широкоформатне чорно�біле копіювання, друк та сканування:
Друк, копіювання та сканування здійснюється на інженерній системі    

Xerox 510 Wide Format  

ТІЛЬКИ     
на папері 80г/м2

Ч/б друк та копіювання фото
на інженерній системі не виконуються

Вартість листа нестандартного розміру округлюється до найближчого
стандартного формату більшого розміру

ЧЕРГОВІСТЬ виконаннь замовлення та виконання
робіт визначає оператор принт�центру
Замовлення, віддані в роботу після 19.00

виконуються на наступний день

Затверджую
Директор ООО “ІНСІТ”
М. С. Опанасенко

11 вересня
2018 року

Формат Копія Друк 
Сканування
чорно�біле

Сканування
кольорове

А2 10,00 грн 20,00 грн 30,00 грн 40,00 грн

А1 20,00 грн 30,00 грн 40,00 грн 75,00 грн

А0 40,00 грн 60  ,00 грн 50,00 грн 15 0,00 грн

Кількість

50 шт. 100 шт.

Повноколірні \\ 1�сторонні 150.00 200.00

Повноколірні \\ 2�сторонні 220.00 320.00


