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                   Érvényes: 2022.08.20-től újabb árlista megjelenéséig  

 
1-2 óra alatt kötjük diplomamunkádat/szakdolgozatodat, amennyiben a borítót legalább előző nap nyitvatartási idő végéig írásban vagy 

személyesen előrendeled az info@xpressdigital.hu címen. Kötési árban ekkor jársz a legjobban! 
 

KÖTÉSI ÁRAINK  
Az árak 3 sor mélynyomott, alap feliratozás és a kötés árát is tartalmazzák! 

A kötés készülhet fekete,  kék vagy bordó színben, arany, ezüst vagy fehér mélynyomott feliratozással. 
 

(A kötési árak a nálunk nyomtatott anyagra vonatkoznak) 

Maximális kötési terjedelem 260 lap (80g-os normál papír esetén) és 290 lap 70g-
os (DNS) prémium papír esetén. 

3. és a további  
példányok ára  

2. példány 
ára 

1. példány 
ára  

azonos dolgozatok kötése esetén 
Normál kötés másnapra – borító előrendeléssel 

Előző munkanap 17óráig személyesen leadott vagy  elektronikusan megküldött 
anyag és borító megrendelés esetén 22..115500,,--  FFtt//ddbb    2.450,- Ft 2.700,- Ft 

Napon belüli kötés - borító előrendeléssel 
Előző munkanap 17óráig személyesen leadott vagy elektronikusan megküldött 

borító megrendelés esetén, 
 A nyomtatás és kötés ekkor napon belül történik ! 

2.600,- Ft/db  3.100,- Ft 3.500,- Ft 

Napon belüli kötés – borító előrendelése nélkül 
személyesen leadott vagy elektronikusan megküldött borító megrendelés esetén, 

 A borító elkészítése, nyomtatás és kötés napon belül történik !  
3.150,- Ft/db  3.800,- Ft 4.400,- Ft 

S.O.S -1 órán belüli kötés - borító előrendeléssel   
 1-2 órán belüli nyomtatási és kötési idővel (általában 1órán belül) 3.350,- Ft/db 4.000,- Ft 4.700,- Ft 

S.O.S. 1 órán belüli kötés  
- előrendelés  és bejelentkezés nélkül  

 1-2 órán belüli nyomtatási és kötési idővel – A terheltségtől és a borító 
feliratozásának bonyolultságától függően a kötési idő 1-3óra között változhat. 

3.800,- Ft/db 4.900,- Ft 5.700,- Ft 

 

Nem nálunk nyomtatott, hozott anyag kötésénél példányomként +1.000,-Ft kötési díjat számítunk fel. 
 

                   KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK PÉLDÁNYONKÉNT: 
 Öntapadós, polietilén CD tartó tasak, tépőzáras, (13x13cm): 380,- Ft/db 
 Dolgozat szét- és bekötés, lapcserék (több lap vagy az egész dolgozat): 1.100,- Ft/db 
 Dolgozat szét- és bekötés, lapcserék (gerincaranyozott esetén): 1.750,- Ft/db  
 Minden további sor (az alap 3 soron felül) 24 karakterig (rövid sor): +400,- Ft/sor 
 24 karakterhossz feletti sorok esetében (hosszú sor): +500,- Ft/sor 
 Gerincaranyozás: +750,- Ft/db 
 Dolgozat kötés 130 lapszám fölött: +380,- Ft/db 
 Irattartó zseb (tervrajzok és egyéb mellékletek részére): +1.150-2.000,- Ft/db 

DOLGOZAT NYOMTATÁSI ÁRAK: 
Nyomtatás lézer technológiával .   (Xerox DC250/DC252  2400dpi  –  színkalibrált  nyomtató ) 

 

  A/4, fekete-fehér, 80gr-os extra papírra: 19,- Ft /oldal 
  A/4, fekete-fehér, 90gr-os prémium papírra:  23,- Ft /oldal 
  A/4, színes, 90gr-os prémium papírra (pdf állományból): 115,- Ft /oldal  

 

Nagyobb mennyiségű színes oldalak nyomtatása esetén egyedi kedvezmények! 
Lehetőség van ügyfélgép ingyenes használatára, dolgozatának helyszíni javítására . 

Nyomtatási felárak: 
Ha a dolgozat nyomtatása során az további szerkesztést, javítást vagy formázást igényel akkor minimálisan  1.000,-Ft 
(megkezdett negyedóránként 1.500,-Ft)  „file kezelési/módosítási” díjat számítunk fel ! 
 Ezért lehetőleg a nyomtatandó dolgozatokat szabványos PDF formátumban kérnénk. 

Szabványos PDF formátum esetében kompatibilitási problémák nem lépnek fel (oldaleltolódás, stb.), így a dokumentum azonnal, javítás 
nélkül nyomtatható. Ezért lehetőleg a dolgozatokat az Önök érdekében PDF formátumban kérnénk. Word formátumoknál az esetek 15-
30%-ban oldaleltolódás illetve tördelési „hibák” léphetnek fel ezért azokat mindig ellenőrizni kell! 

 


