Zdjęcia do dokumentów z retuszem gotowe do odbioru już w 10 minut!
Ilość zdjęć

Cel

Dodatkowe informacje

Cena

4 szt

karta pobytu

Promocja ”Welcome in Poland”

25 zł

4 szt

legitymacyjne ulgowe*

35×45 mm lub 37×52 lub inny

26 zł

4 szt

biometryczne ulgowe

35x45 mm na białym tle następne 2 zdjęcia + 5 zł

29 zł

4 szt

na CV lub legitymacje

następne 2 zdjęcia + 5 zł

36 zł

4 szt

biometryczne

35x45 mm na białym tle następne 2 zdjęcia + 5 zł

39 zł

4 szt

dyplomowe

45 x 65 cm

36 zł

6 szt

dyplomowe

45 x 65 cm każde następne zdjęcie 2 zdjęcia - 5 z ł

39 zł

2 szt

Wiza do USA ulgowa*

2 zdjęcia drukowanne 5x5cm lub 2x2 cale

26 zł

2 szt

Wiza do USA

2 zdjęcia drukowanne 5x5cm lub 2x2 cale

36 zł

4 szt

wiza biometryczna ulgowa*

4 szt

wiza biometryczna

2 szt

dyplom wojskowy

jak do dowodu, paszportu - wszystkie kraje z wyjątkiem
USA, i inne
jak do dowodu, paszportu - wszystkie kraje z wyjątkiem
USA, i inne
6x9 cm dodatkowe 4 zdjęcia 35x45mm- 10 zł

29 zł
39 zł
40 zł

dyplom wojskowy w mundurze cyfrowym dołożenie muduru do zdjęcia

20 zł

zapis cyfrowy

CD /mail/pendrive klienta

9 zł

1 szt

zdjęcie całej sylwetki do rekrutacji

10x15 cm zdjęcie na białym tle

55 zł

4 szt

wydruk zdjęć z archiwum studia

rozmiar dyplomowy 45x65 mm

25 zł

4 szt

wydruk zdjęć z archiwum studia

35x45 mm lub 37x52 mm

19 zł

1 szt

wydruk zdjęć z archiwum studia

rozmiar 10x15 lub 13x18 cm

15 zł

4 szt

wydruk zdjęć z nośnika klienta

35x45 mm lub 37x52 mm

12 zł

4 szt

wydruk zdjęć z nośnika klienta

rozmiar dyplomowy 45x65 mm

15 zł

dodatkowo płatny

*zdjęcia ulgowe przysługują dla dzieci, młodzieży uczącej się, studentów, emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji uproważniającej do zniżki

