
Program „startowy” CoLibri 2018 

1. Przekazanie za 0,- zł urządzenia CoLibri e-Leonardo wymaga jednorazowego zamówienia porcji 
obwolut w cenach katalogowych na kwotę nie mniejszą niż 6.320,- zł netto - to na przykład 16 opak. 
(4000 szt.) obwolut CoLibri Standard lub Mini. 
 
1a. Przekazanie za 0,- zł stanowiska CoLibri e-Leonardo (urządzenie + szafka / mebel pod 
urządzenie CoLibri) wymaga jednorazowego zamówienia porcji obwolut w cenach katalogowych na 
kwotę nie mniejszą niż 7.900,- zł netto - to na przykład 20 opak. (5000 szt.) obwolut CoLibri Standard 
lub Mini.  
 
2. Przekazanie za 0,- zł urządzenia CoLibri e-DaVinci wymaga jednorazowego zamówienia porcji 
obwolut w cenach katalogowych na kwotę nie mniejszą niż 7.900,- zł netto - to na przykład 20 opak. 
(5000 szt.) obwolut CoLibri Standard lub Mini. 
 
2a. Przekazanie za 0,- zł stanowiska CoLibri e-DaVinci (urządzenie + szafka / mebel pod urządzenie 
CoLibri) wymaga jednorazowego zamówienia porcji obwolut w cenach katalogowych na kwotę nie 
mniejszą niż 9.480,- zł netto - to na przykład 24 opak. (6.000 szt.) obwolut CoLibri Standard lub Mini. 
 
Aktualne ceny katalogowe obwolut CoLibri kształtują się następująco: 
- CoLibri MINI - 395,- zł netto za opakowanie 250 szt. (1,58 zł netto / szt.) 
- CoLibri STANDARD - 395,- zł netto za opakowanie 250 szt. (1,58 zł netto / szt.) 
- CoLibri BIG – 262,50 zł netto za opakowanie 125 szt. (2,10 zł netto / szt.) 
 
Premiujemy rabatami jednorazowe zakupy większej ilości obwolut i zakup kolejnych porcji obwolut 
odbywałaby się już z udziałem poniższych rabatów: 
- jednorazowy zakup 4 - 7 opakowań obwolut generuje rabat 5% od cen katalogowych, 
- jednorazowy zakup 8 - 13 opakowań - rabat 10%, 
- jednorazowy zakup 14 i więcej opakowań - rabat 15%. 
 
Maksymalnie niskie, jednostkowe ceny wyglądałby więc następująco: 
- obwoluty CoLibri MINI - 1,34 zł netto / szt. 
- obwoluty CoLibri STANDARD - 1,34 zł netto / szt. 
- obwoluty CoLibri BIG - 1,79 zł netto / szt. 
 
Rekomendowana cena za obłożenie jednej książki to 3,00 – 4,00 zł brutto. Zapewnia ona naszym 
zdaniem odpowiedni zysk dla usługodawcy i co ważne, jest powszechnie akceptowana przez klientów 
korzystających z usługi CoLibri. 

A B C D E F C – B / F 

Urządzenie / zestaw Wartość 
(netto w zł) 

Zakup za nie 
mniej niż: Brutto w zł Ilość 

opak Szt. Cena okładki 

e-Leonardo 2.350,- 6.320,- zł netto 7.773,60 16 4000 0,99 zł netto 

e-Leonardo + szafka 3.700,- 7.900,- zł netto 9.717,00 20 5000 0,84 zł netto 

e-DaVinci 2.980,- 7.900,- zł netto 9.717,00 20 5000 0,98 zł netto 

e-DaVinci + szafka 4.330,- 9.480,- zł netto 11.660,40 24 6000 0,86 zł netto 
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