
Skartace dokument  a písemností
Nabízíme Vám totální destrukci firemních dokument  od jejich p evzetí, dopravu až k vlastní skartaci.

Materiály ke skartaci m žete p ipravit do pytl  nebo mohou z stat v archivních krabicích (šanonech). Papír
nemusíte zbavovat kancelá ských sponek ani vyndávat ze šanon . Materiál zvážíme, znehodnotíme (totální
destrukce ezem na proužky 5,8 mm) s možností osobního dohledu. Po skartaci Vám vystavíme tzv. „Protokol
o skartaci.“ Naše skarta ní pracovišt  je umíst no v areálu t ídící linky ASMJ, Hruškové Dvory 117, Jihlava.

Ceník
íd ný papírový materiál – bez p ím sí z PVC. Materiál m že být v archivních krabicích, šanonech, deskách

s tkanicí nebo pytlích. M že obsahovat sponky. Jedná se o kancelá ský papír, po íta ové sestavy, tabela ní
papír, knihy, brožury, laminace, kroužkové vazby.

Cena za 1 kg …………………………………………………………. 4,00 K

Net íd ný papírový materiál – obsahuje papír vložený do obal  s PVC a PE, dále materiál spojený
archivními nebo kovovými sponami – archiv. knihy. Brožury potažené foliemi, kartóny, barevný papír, diskety a
videokazety, šanony v etn  kov , archivní knihy.

Cena za 1 kg …………………………………………………………. 5,00 K

Ostatní materiály
Nosi e médií (DVD, CD, diskety, ZIPky, videokazety) nebo zalaminované materiály. Ob anské  a
idi ský pr kazy, cestovní pasy, platební  karty, papírové materiály potažené plastovou fólií, mikrofilmy a

mikrofólie.

Cena za 1 kg …………………………………………………………. 7,00 K

Odvoz – vlastní doprava

Dovoz p ímo na ASMJ, Hruškové Dvory 117, Jihlava v provozní dobu 7:00 – 15:00 hodin.
i množství nad 1000 kg je nutno se p edem domluvit (telefonicky).

Odvoz – naší dopravou
Jihlava

            -     do 500 kg materiálu ú tujeme paušál 500 K
  -      nad 500 kg dopravu neú tujeme
  -      mimo Jihlavu  - individuáln  dle množství a vzdálenosti
  -      ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši

     -      mimo Jihlavu - individuáln  dle množství a vzdálenosti


