www.diplomky-levne.cz

VAZBA A TISK

DIPLOMOVÝCH

PRACÍ

nejlevnější

Vážeme a tiskneme všechny závěrečné práce např.
diplomové, bakalářské, magisterské, disertační, habilitační,
atestační, maturitní, absolventské, výroční, probační a znalecké. Nabízíme rychlý servis za skvělé ceny.

VAZBA A TISK

DIPLOMOVÝCH

PRACÍ

nejlevnější

Nechte si svázat vaši závěrečnou práci v našem EDIČNÍM středisku,
nově přímo v budově H Technické univerzity v Liberci.
Ediční středisko TUL váže bakalářské, diplomové a disertační práce dle
aktuálních požadavků univerzity a v případě zájmu zajistí nejen vazbu,
ale i tisk závěrečných prací za nejlepší ceny v Liberci.
Pokud jste právě vy tím, kdo se letos chystá ke státním závěrečným
zkouškám, navštivte naše Ediční středisko a nechte zhotovení vaší práce
na nás.
VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Diplomová práce standard ...........................od 220 Kč/ks
(4 řádky potisku jsou již zahrnuty v ceně)

Diplomová práce včetně názvu ......................od 255 Kč/ks

CENA příslušenství
Teze (vazba) .......................od 10 Kč
kapsa na CD ........................od 15 Kč
CENA TISKU
barevný tisk A4 papír 80g ......................... od 4 Kč
čenobílý tisk A4 papír 80g ......................... od 1,90 Kč

JAK SE K NÁM
DOSTANETE?

CENA ostatních vazeb
vazba V2 lepená .............................. od 60 Kč
pevná vazba lepená .........................od 100 Kč
kroužková vazba .............................. od 15 Kč
thermo vazba .................................. od 15 Kč

Od hlavního vchodu
Budovy H Technické
univerzity v Liberci jděte
doprava po chodníku
podél budovy, obejděte
ji až na parkoviště a po
schodech dojdete ke
vchodu. Vchod Edičního
střediska je označen na
skleněných dveřích.

Veškeré ceny jsou včetně DPH

Ediční středisko - Planografie

Otevírací doba: Po - Pá 700 - 1500
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+420 48 535 2233
E-mail: edicni@tul.cz
www.diplomky-levne.cz
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Vysokoškolský podnik, s.r.o.,
Voroněžská 1329/13
(Budova H), 460 01 Liberec 1
(vchod z parkoviště)
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