
Cennik przegrywania 

Wszystkie podane ceny mają charakter orientacyjny. 

Wymagają potwierdzenia telefonicznego: +48 601 517 216 

lub mailowego: kontakt@jzurek.com 

Podana oferta cenowa ważna jest standardowo 2 dni robocze. 

  

 

Nasze strony: 

www.biuro.jzurek.com 

www.przegrywanie.jzurek.com 

www.kasety.jzurek.com 
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Kasety wideo 

 

 

Cennik archiwizacji kaset wideo: m.in. VHS, VHS-C:  

Rodzaj usługi Cena usługi 

Przegranie kasety wideo VHS najtaniej i 

najszybciej (w wariancie 'jak leci'): 

o przegranie jednej kasety czas 

nagrania od 2 do 4 godzin (na dwie 

płyty DVD) - od 40 zł 

o przegranie jednej kasety czas nagrania do 2 godzin (jedną płytę 

DVD) - od 30 zł 

W cenie: 

o automatyczny podział na 10-minutowe sceny (ułatwiają szybsze 

dotarcie do danego fragmentu nagrania, obsługa z pilota 

Twojego odtwarzacza DVD). Możliwy także automatyczny 

podział na sceny co 5 lub 15 minut.  

o płyta DVD bez nadruku, w kopercie papierowej.  

o przycięcie filmu z przodu i z tyłu (wycięcie niepotrzebnych 

fragmentów lub tzw. 'kaszy'), nie jest uwzględniany 

jakikolwiek montaż (wycinanie niepotrzebnych fragmentów w 

środku filmu), ani poprawa jakości - zapytaj jeśli nie 

rozumiesz. 

Do dwóch godzin na jednej płycie DVD (bardzo dobra jakość 

nagrania). Format nagrania DVD-Video. W trakcie przegrywania 

kaset, filmy nie są oglądane.  

Nowość: 

Możliwość obejrzenia (sprawdzenia) kasety w siedzibie usługodawcy 

(po umówieniu) - od 15 zł za każde rozpoczęte 30 minut usługi. 

od 30 zł za 

kasetę 

Dodatkowa kopia filmu w formacie *.AVI lub *.MP4.  

Zmiana formatu zapisu wideo z DVD-Video na *.AVI lub *.MP4 

10 zł  

za 



Film z jednej płyty DVD w jednym pliku o objętości nawet 5-krotnie 

mniejszej od standardu DVD-Video. Dzięki temu swoje filmy łatwiej i 

szybciej skopiujesz. Odtworzysz w nowym telewizorze lub 

komputerze z pendriva. 

Uwaga: odtwarzanie filmów AVI/MP4 wymaga odpowiedniego 

odtwarzacza wideo, komputera  z zainstalowanym odpowiednim 

programem oraz tzw. kodekami wideo lub nowego telewizora 

odtwarzającego filmy z pendriva przez port USB w danym formacie. 

To najtańsza i najlepsza na dzisiaj metoda  archiwizacji starych 

nagrań wideo - przede wszystkim z uwagi na łatwość kopiowania. 

Kompresja 1 godziny filmu nawet do objętości ok. 400 MB.  

Co zyskujesz? Większa kompresja materiału to:  

o średnio 2-4-krotnie mniejsza objętość filmu (w porównaniu do 

DVD-Video) 

o cały materiał filmowy w jednym pliku AVI lub MP4. Jeden z 

najbardziej uniwersalnych standardów przechowywania 

filmów 

o łatwość i szybkość zrobienia kolejnych samodzielnych kopii 

filmu w AVI/MP4 dla rodziny/znajomych (tylko jeden plik do 
skopiowania). W przypadku DVD-Video zrobienie samodzielnej 
kopii nie jest proste 

o łatwość odtwarzania AVI/MP4 w komputerze i nowych 

telewizorach - przez złącze USB i pendriva 

o dodatkowa kopia bezpieczeństwa Twoich filmów 

rozpoczętą 

godzinę 

nagrania 

+  

10 zł  

za nagranie 

na jedną 

płytę DVD 

  

(bezpłatny 

zapis filmu 

na Twojego 

pendriva)  

Przegrywanie kaset VHS-C: 

Kasety VHS-C to małe kasetki używane 

m.in. w dawnych kamerach Panasonic (na 

zdjęciu obok), wkładane do tzw. taśmy 

matki w celu ich odtwarzania w magnetowidzie. Mają wymiary: 92 x 

60 x 22 mm. 

Każda kaseta VHS-C przegrywana jest na jedną płytę DVD, w 

najlepszej możliwej jakości, bez względu na jej czas. Kasety nie są 

oglądane w trakcie przegrywania. 

Poglądowy cennik przegrywania kaset VHS-C: 

od 15 zł 

za kasetę 



o przegranie 1 kasety VHS-C na 1 płytę DVD (nominalny czas 

nagrania: 30 minut) - od 15 zł 

o przegranie 1 kasety VHS-C na 1 płytę DVD (nominalny czas 

nagrania: 45 minut) - od 20 zł 

Przegrywanie kaset Video-8, Hi-8 

Co to są kasety Video-8? 

To kasety stosowane w starych analogowych 

kamerach m.in. firmy Sony. Taśma miała 8 mm 

szerokości i była umieszczona w plastikowych 

opakowaniach o wymiarach: 95 x 65 x 15 mm. 

Uwaga: kasety Video-8, Hi8 przegrywamy pod warunkiem dostarczenia 

wraz z nimi sprawnej kamery do odtwarzania wraz z kompletem kabli 

(do zasilania i podłączenia do magnetowidu - kable typu chinch). 

Poglądowy cennik przegrywania kaset Video-8, Hi-8 

o przegranie 2 kaset (po 90 minut każda), na 2 płyty DVD - od 60 

zł 

o przegranie 1 kasety (90 minut) na 1 płytę DVD - od 30 zł 

od 30 zł 

za 1,5 godz. 

Wysyłka materiałów pocztą do zleceniodawcy (polecony, priorytet, 

czas przesłania nawet 1 dzień). Zamawiający usługę pokrywa koszty 

pakowania, przygotowania do wysyłki, opłaty pocztowej. 

od 20 zł 

Kopiowanie filmu z płyty DVD na płytę DVD. 

przygotowanie obrazu płyty DVD do nagrania - od 10 zł 

nagranie obrazu na jedną płytę DVD - od 10 zł 

Płyta przygotowana do odtwarzaczy DVD/BlueRay akceptujących 

wypalane płyty DVD-Video 

od 20 zł 

Przygotowanie kopii (obrazu) z płyty DVD (tzw. ripowanie płyty DVD) 

w celu wykonania kolejnych kopii nagrania w standardzie DVD-Video 

(do odtwarzaczy DVD).  

od 10 zł 

Wypalenie płyty DVD - nagranie materiału filmowego na płytę.  

W cenie płyta DVD w kopercie papierowej. 
od 10 zł 



Wycinanie niechcianych fragmentów z nagrania według podanego 

precyzyjnego scenariusza: dokładny opis 2-3 zdania, czas rozpoczęcia 

i końca fragmentu do wycięcia podany co do sekundy wraz z opisem. 

Usługa wymaga oglądania kasety, m.in. usuwanie 'czarnych' (pustych) 

miejsc na nagraniu, usuwanie 'kaszy', czyli tego wszystkiego, co 

zostało niepotrzebnie zachowane na kasecie w trakcie nagrania lub 

przegrywania, usuwanie reklam. 

Podana obok cena dotyczy jednego 'cięcia'. 

Możliwość prostego montażu (po przegraniu kasety) w obecności 

zleceniodawcy: od 15 zł za każde rozpoczęte 30 minut usługi. 

od 3 zł za 

cięcie 

lub  

od 30 zł za 

godzinę 

pracy 

Przepisywanie nagrań z kaset wideo i płyt DVD (transkrypcja nagrań 

wideo, słyszalne fragmenty) z kaset wideo VHS) do Worda. Podana 

obok cena - za minutę nagrania. W cenie jest przegranie na płytę DVD 

(2 godz. nagrania na jednej płycie DVD) 

od 3 zł 

za 1 minutę 

Kopiowanie kasety wideo VHS na kasetę wideo VHS (kopiowanie 

nagrań z kasety wideo na kasetę wideo, duplikat, kopia kasety). 

Podana obok cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny nagrania. W 

cenie używana kaseta VHS (lub dostarczasz własną). 

od 30 zł 

Wyciąganie dźwięku z filmów wideo (zapis dźwięku z kaset wideo 

m.in. do MP3). 

Zmiana formatu z DVD-Video na audio, tzw. audio extracting. Zapis 

materiału wideo do formatu CD-Audio, MP3 i innych. Zgrywanie 

dźwięku z filmów wideo. Przegrywanie, kopiowanie dźwięku z kaset 

VHS, VHS-C. 

Między innymi zapis kursów wideo do plików MP3. 

od 15 zł za 

godz. 

Dla bardziej wymagających (nieco dłużej i drożej): 

Przegranie kasety VHS na DVD, z podziałem na sceny według 

scenariusza zleceniodawcy (podział na sceny ułatwia błyskawiczne 

dotarcie do danego fragmentu nagrania przy pomocy pilota), z 

wycięciem niepotrzebnych fragmentów.   

Usługa według scenariusza zleceniodawcy (dostarczasz precyzyjny 

od 100 zł za 

godzinę filmu 



opis, który jest podstawą wyceny usługi): 

o chronologiczny opis scen (max. 2-3 zdania) 

o dokładny - co do sekundy - czas rozpoczęcia każdej sceny i jej 

zakończenia 

o docelowa kolejność scen na płycie DVD 

o wszystkie pozostałe fragmenty zostaną usunięte przed 

rozpoczęciem przegrywania na DVD 

Do 10 scen na godzinę nagrania. 

Scena/rozdział/chapter to fragment z kasety na dany temat. Np. 

nagranie z wesela można podzielić na takie sceny (fragmenty): 

Błogosławieństwo, Ślub, Wesele, Poprawiny.  

Podział na sceny nie ma nic wspólnego z tzw. menu DVD (wybieralna 

lista tytułów na jednej płycie DVD) - zapytaj telefonicznie jeśli nie 

rozumiesz. 

Każda scena to krótka część filmu. Dzięki podziałowi możesz daną 

scenę (filmik) szybko znaleźć (klawisz 'next' lub 'następny'  na pilocie 

odtwarzacza) i natychmiast odtworzyć bez powolnego 'przewijania' 

płyty z podglądem w odtwarzaczu . 

W cenie usługi płyta DVD bez nadruku w kopercie papierowej.  

Minimalne zlecenie: 100 zł 

Indywidualna kalkulacja cenowa każdego zlecenia. 

Najlepszy produkt bez straty czasu (dłużej, ale warto poczekać): 

Przegranie kasety VHS na DVD z montażem, z menu i podziałem na 

sceny po przeglądnięciu dostarczonego materiału (autorski projekt 

usługodawcy, który sam decyduje o podziale na sceny i ich tytułach 

widocznych w początkowym menu). 

Scena w tym przypadku oznacza fragment nagrania na dany temat 

(wydzielony rozdział do wybrania z menu przy odtwarzaniu płyty 

DVD). 

Minimalne zlecenie: 150 zł 

Możliwość umieszczenia dostarczonego własnego utwory muzycznego 

jako podkładu do filmu. 

od 150 zł 

za godzinę 

filmu 

  



Przykłady zleceń: 

Montaż filmów z menu na DVD: z wesela, ślubu, komunii, wakacji, 

scen z życia dziecka, na urodziny, na rocznicę ślubu.  

W cenie dodatkowo oryginalna kopia kasety VHS/VHS-C na 

płycie/płytach DVD bez montażu (dostajesz jednocześnie materiał 

oryginalny i po montażu - dwa komplety). 

Uwaga: 

Im krótszy film trzeba wyprodukować (zmontować) z dłuższej całości, 

tym wyższa cena usługi. 

Przygotowanie papierowej okładki na płytę DVD (do włożenia do 

opakowania plastikowego - strona tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x 

grzbiet pudełka, na podstawie dostarczonego scenariusza).  

od 5 zł 

Plastikowe pudełko na płytę DVD (grubość - 1 cm) od 1 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 1 cm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x grzbiet pudełka, wydruk czarno-biały).  

Kolorowy wydruk okładki: dopłata od 2 zł. 

od 5 zł 

Plastikowe pudełko na płytę DVD (grubość - 5 mm) od 1 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 5 mm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 1 x spis utworów w środku pudełka, wydruk czarno-biały). 

Kolorowy wydruk: dopłata od 2 zł. 

od 5 zł 

Dopłata za zlecenie superekspresowe (realizacja w pierwszej 

kolejności w dowolny dzień, po rezerwacji terminu - opłaceniu 

zlecenia).  

od 50% 

Dopłata za zlecenie 'na poczekaniu', tego samego dnia w dniu 

dostarczenia materiału w sobotę, niedzielę, święto.  

Uwaga: ograniczona ilość zleceń w w ciągu miesiąca.  

do 200% 

ceny 

podstaw. 

Dopłata za odesłanie materiału przy rezygnacji z usługi. 

Podana obok informacja dotyczy dopłaty do kalkulowanych pierwotnie 

kosztów odesłania materiałów do klienta.  

od 30 zł 



Opłata za przechowywanie (składowanie) materiałów klienta. 

Dotyczy przypadków kiedy po przekazaniu materiałów klient nie opłaci 

zlecenia w uzgodnionym terminie lub zrezygnuje z usługi mimo 

wcześniejszej akceptacji przedstawionej oferty. 

Jeśli usługa nie zostanie opłacona do 2 miesięcy i materiały nie 

zostaną odebrane - kasety są niszczone. 

od 3 zł 

dziennie 

Wykonanie zdjęć cyfrowych (pliki JPG) z filmów wideo 

o film wideo z kasety VHS/VHS-C lub z filmu cyfrowego 

o prosta obróbka graficzna zdjęć (ostrość, nasycenie kolorów, 

jasność, kontrast, zmiana rozdzielczości, kadrowanie zdjęcia) 

o nakładanie tekstów na zdjęcia (opisy do zdjęć) 

o montaż filmowy ze zdjęć (zlecenia od 100 zł): możliwość 

podkładu muzycznego, płynne przejścia między wyświetlanymi 

zdjęciami, napisy na zdjęciach 

o minimalne zlecenie: od 60 zł 

od 1 zł 

za sztukę lub 

30 zł za 

godzinę 

pracy 

Montaż filmów z kaset wideo, nagrań na płytach DVD w standardzie 

DVD-Video, MPEG lub AVI), m.in.: 

o usuwanie reklam i niechcianych scen 

o usuwanie dźwięku z filmu 

o modyfikacja głośności ścieżki dźwiękowej  

o modyfikacja jasności, ostrości, kontrastu, nasycenia kolorami 

o przycięcie poszarpanych krawędzi (np. po przegraniu kasety 

wideo)  

o redukcja szumów dźwiękowych z tła nagrania  

o kolorowe obramowanie wokół kadru 

o film od tyłu  

o przycinanie obrazu (np. do proporcji 16 x 9) 

o zmiana szybkości  filmu: spowolnienie i/lub przyśpieszenie 

o maska obrazu 

kalkulacja 

indywid. 

25-30 zł za 

godzinę 

usługi 

Tworzenie scenariuszy potrzebnych do montażu filmów (na 30-90 zł za 



podstawie dostarczonych nagrań): 

o oglądanie filmów 

o sekundowy: zapis jakie sceny usunąć, jakie pozostawić 

o sugestie zmiany kolejności scen 

o sugestie przejść między scenami i ścieżki dźwiękowej 

o sugestie podziału na sceny i rozdziały 

Stawka obok dotyczy godziny nagrania dostarczonego filmu. 

godz. 

nagrania 

Nagrywanie filmów, wywiadów, wypowiedzi  (nietypowe zlecenia) - 

m.in. do YouTube, prywatnych archiwów - zapytaj telefonicznie o 

możliwości i cenę 

tel. 601-517-

216 

Opłata za osobisty odbiór/dostarczenie materiałów przez klienta 

poza oficjalnymi godzinami funkcjonowania firmy. 
od 30 zł 

Klejenie zerwanej taśmy (VHS, VHS-C, Video-8, Hi8) 

Uwaga: to nie jest opłata za gwarancję przegrania całej kasety na 

DVD.  

Kaseta może mieć dodatkowo zniszczoną plastikową obudowę, rolki, 

może być zerwana lub zerwać się w innym miejscu w trakcie 

odtwarzania itp. W tym przypadku koszty naprawy będą wyższe. 

od 25 zł 

Uwaga: minimalne zlecenie archiwizacji kaset dla osób prywatnych - 

60 zł, dla firm - 100 zł netto 

Rabat 10% za zlecenie powyżej 400 zł. 

  

 

  



Kasety magnetofonowe 

 

 

Cennik archiwizacji kaset magnetofonowych (podstawowy koszt przegrania kasety): 

 Nominalny czas 

nagrań na kasecie  

do 60 

minut 

kaseta  

C-60 

90 minut 

kaseta C-

90 

Niżej cena za 

przegranie 

Opcje tańsze (bez przesłuchiwania kasety) 

Kopia kasety bez podziału na utwory + nagranie kopii na 

płytę CD 

Każda strona kasety to jeden utwór na Twojej płycie CD, 

cała kaseta to dwa utwory na płycie CD.  

25 zł 

40 zł 

(nagranie 

na 2 płyty 

CD) 

Kopia kasety z podziałem na utwory (wariant kiedy nie 

trzeba odsłuchiwać kasety, bo między wszystkimi utworami 

jest 2-sekundowa 'cisza'. Cisza w trakcie utworu = jego 

podział)  

+ nagranie kopii na płytę CD 

Każdy utwór na kasecie to jeden utwór na Twojej płycie 

CD, ile utworów jest na Twojej kasecie - tyle utworów 

na płycie CD. 

od 30 

zł 

od 50 zł 

(nagranie 

na 2 płyty 

CD) 

Kopia kasety z podziałem na utwory  

+ pojedyncza redukcja szumów  

+ nagranie kopii na płytę CD 

od 35 

zł 

od 60 zł 

(nagranie 

na 2 płyty 

CD) 

Opcje droższe (konieczne przesłuchanie kasety) 

Przegranie kasety z 'podziałem na utwory' (wariant, gdy na 

od 45 

zł 

od 70 zł 

(nagranie 



kasecie nie ma 2-sekundowej ciszy między utworami i 

kaseta wymaga przesłuchiwania w celu wyznaczenia miejsc 

'cięcia' na utwory)  

+ nagranie kopii na płytę CD 

Każdy utwór na kasecie to jeden utwór na Twojej płycie CD, 

ile utworów jest na Twojej kasecie - tyle utworów na 

płycie CD. 

na 2 płyty 

CD) 

Przegranie kasety magnetofonowej z 'podziałem na utwory' 

(wymaga przesłuchania kasety)  

+ nagranie na płytę CD  

+ pojedyncza redukcja szumów  

  

od 50 

zł 

od 80 zł 

(nagranie 

na 2 płyty 

CD) 

Opłata 'przygotowawcza' za rozpoczęcie każdego małego 

zlecenia o wartości do 200 zł. 
10-15 zł 

 

Dodatkowe możliwe opcje usługi (cennik opcji, dodajesz do ceny podstawowej) 

Rodzaj usługi dodatkowej przy przegrywaniu kaset magnetofonowych Cena 

Nagranie płyty CD - opłata za wypalenie jednej płyty.  

Nagranie w standardzie Audio CD lub MP3 - Ty decydujesz. Jeśli nie 

podejmiesz decyzji samodzielnie, to standardowo: Audio CD (do 

słuchania w odtwarzaczu CD lub na komputerze m.in. przy pomocy 

Windows Media Player).  

Na jednej płycie Audio CD mieści się do 80 minut nagrania. 

Przegranie kasety C-90 (90-minutowej) w standardzie Audio CD to 

nagranie na 2 płyty CD (każda strona kasety = 1 płyta CD): od 10 zł. 

od 5 zł 

Redukcja szumów z kasety (opcja polecana zwłaszcza przy nagraniach 

przy pomocy mikrofonu).  

Końcowy efekt zależny jest wyłącznie od jakości dostarczonej kasety. 

Nie jest znany do momentu uzyskania efektu. 

W razie wątpliwości możesz wcześniej zamówić usługę dzięki której 

prześledzisz efekt przegrania od oryginału do usunięcia szumów. 

Przykłady cen: pojedyncza redukcja szumów - od 5 zł/kaseta 60 min, 

od 5 zł 



od 10 zł/kaseta 90 min. Podwójna redukcja szumów: 10 zł za kasetę 

60 min, 20 zł za kasetę 90 min. 

Uwaga: podwójna redukcja szumów w niektórych przypadkach może 

prowadzić do ubocznego efektu 'dźwięku ze studni' (echo). 

Podział zarchiwizowanego materiału na utwory. Ostateczna cena w 

zależności od 'czytelności' przerw między utworami, przerwa 'czytelna' 

to minimum 2 sekundy 'ciszy' między utworami. Przykłady cen: od 5 zł 

za kasetę 60 min., od 10 zł za kasetę 90 min.  

W takim przypadku podział na utwory wykonywany jest w każdym 

miejscu automatycznego znalezienia 2-sekundowej ciszy. Kaseta nie 

jest przesłuchiwana. 

od 5 zł 

Przegrywanie słuchowisk, kursów językowych, prywatnych nagrań 

mówionych, nagrań koncertowych itp. z kaset magnetofonowych z 

podziałem na utwory, piosenki, lekcje, rozdziały, dowolne części.  

Dotyczy nagrań wymagających przesłuchiwania w trakcie przegrywania 

w celu określenia miejsc, gdzie ma nastąpić podział na fragmenty, 

lekcje, rozdziały itp.  

Opcja także w przypadku zlecenia podziału na utwory wg scenariusza 

dostarczanego przez klienta (zapytaj telefonicznie o szczegóły 601 517 

216).  

Przykłady cen: podział na utwory kaseta 60-minutowa - od 20 zł, 

kaseta 90-miniutowa - od 30 zł. 

od +100% 

ceny 

przegrania 

(zależy 

m.in. od 

docelowej 

ilości 

utworów, 

rozdziałów, 

lekcji  

Nagranie materiału na dostarczoną przez klienta płytę CD od 4 zł 

'Dwa na jednym' - przygotowanie materiału na CD do odtwarzania w 

komputerze/odtwarzaczu MP3 (pliki *.MP3) i jednocześnie w 

wieży/miniwieży/odtwarzaczu CD (pliki Audio CD) - od 30 zł za 

kasetę 60 min. Dwa standardy nagrania na jednej płycie.  

Po włożeniu takiej płytki CD do komputera widać pliki MP3, po 

włożeniu do wieży, urządzenie 'widzi' utwory w standardzie Audio CD 

od numeru '2' 

od 30 zł 

'Czyszczenie' materiału z niechcianych dźwięków między utworami 

(przy niezbyt dużej ilości 'efektów', np. powstałych w efekcie 
w cenie 



nagrywania przez mikrofon > włączanie i wyłącznie).  

Opcja tylko w przypadku zamówienia usługi podziału na utwory. 

Dotyczy dźwięków 'między' utworami, a nie 'na' utworach. 

Poprawa dynamiki nagrania z kasety. Usługa ma sens tylko przy 

wyjątkowo kiepskiej jakości nagrania. 

Pamiętaj: poprawa dynamiki odbywa się wg subiektywnych kryteriów. 

Masz wątpliwości - nie zamawiaj usługi. 

od 15 zł 

Przegrywanie kaset tylko do formatu MP3. Możliwość 'upakowania' 

nawet kilkudziesięciu godzin nagrania na 1 płycie CD - nie płacisz za 

wypalenie kilkunastu płyt, sprawdź jak obliczyć ile możesz nagrać na 

płytę CD w formacie MP3). 

Wariant dotyczy bezpośredniego przegrywania do MP3, bez 

dodatkowych opcji. 

jak za 

przegranie 

Audio CD 

Przegranie materiału na dostarczonego pendriva lub kartę pamięci - 

bez dodatkowej opłaty za skopiowanie. 

w cenie 

zlecenia 

Przygotowanie zarchiwizowanych nagrań w dwóch wariantach:  

o 'surowy' materiał z kasety (oryginał)  

o materiał przetworzony cyfrowo, 'poprawiona' kopia np. z redukcją 

szumów)  

Cena za drugi wariant, bez kosztu przegrania na płytę CD. Dzięki temu 

masz możliwość porównania dwóch wariantów: oryginału i materiału 

poprawionego cyfrowo. 

od 10 zł 

Kolejna kopia materiału na CD (cena w zależności od wielkości 

zlecenia) 
od 5 zł 

Możliwość zmiany formatu utworów/dźwięku w zależności od 

potrzeby (np. do iPoda, telefonu komórkowego). Przykładowe inne 

formaty: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, OGG, 3GP, MP4, M4A, MID i 

inne. 

od 10 zł 

Zlecenie ekspresowe (tylko na życzenie). Gwarantowane rozpoczęcie 

realizacji usługi w dniu dostarczenia materiału i po opłaceniu usługi 

(dotyczy zleceń od poniedziałku do piątku). 

+50% 



Archiwizacja płyt CD (kopia CD) - do formatu Audio-CD lub w plikach 

MP3 (do odtwarzania na komputerze, odtwarzaczu MP3, telefonie 

komórkowym). Dostarczasz oryginalne płyty Audio CD - ich kopie 

otrzymujesz w postaci albumów MP3 (lub w innym standardzie) na 

płycie CD lub DVD. 

od 10 zł za 

płytę 

Cyfrowy montaż nagrań z kasety magnetofonowej. Cena ustalana 

indywidualnie w zależności od szacowanego czasu realizacji usługi (od 

30 zł za godzinę pracy, pierwsza godzina - 50 zł).  

Wybrane możliwości: wyciszenie lub zgłośnienie nagrania, zmiana 

kolejności fragmentów nagrania (cyfrowy montaż), dodanie ciszy, 

poprawa dynamiki fragmentów, wyciszenie wokalu, odtwarzanie od 

tyłu, miksowanie nagrań, przyśpieszenie lub spowolnienie nagrania 

bez zmiany barwy głosu. 

od 30 

zł/godz. 

Przygotowanie papierowej okładki na płytę CD (do włożenia do 

opakowania plastikowego - strona tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x 

grzbiet pudełka). Standard MS Word lub PDF. 

od 4 zł 

Plastikowe pudełko na płytę CD (grubość - 1 cm) od 2 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 1 cm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x grzbiet pudełka, wydruk czarno-biały).  

Kolorowy wydruk okładki: dopłata od 2 zł. 

od 5 zł 

Plastikowe pudełko na płytę CD (grubość - 5 mm) od 1 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 5 mm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 1 x spis utworów w środku pudełka, wydruk czarno-biały). 

Kolorowy wydruk okładki: dopłata od 2 zł. 

od 4 zł 

Przepisywanie tekstów z kaset magnetofonowych, przepisywanie 

nagrań dźwiękowych, transkrypcje i przepisywanie wywiadów, 

konferencji, wykładów, paneli itp. (w cenie kopia nagrania na CD). 

Minimalne zamówienie 60 zł. Gwarantowana poufność zleceń.  

Po prawej - stawka za 1 minutę nagrania.  

od 2 zł 

Zmiana tempa nagrania (opcja przydatna np. przy spisywania nagrania 

z kasety - dialogi, monologi, zebrania, posiedzenia). Np. spowolnienie 

nagrania o 50% bez zmiany wysokości głosu, by dopasować tempo 

od 5 zł 



odtwarzania do szybkości spisywania tekstów. 

Realizacja ekspresowa zleceń w soboty, niedziele i święta 

(limitowana ilość realizacji, tylko po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 

601 517 216) 

+100% 

Identyfikacja utworu (tytułu piosenki, autora lub wykonawcy utworu, 

na podstawie oryginalnego nagrania, dotyczy tzw. znanych utworów).  

Jak zidentyfikować piosenkę po melodii? Jak znaleźć utwór nie znając 

autora ani tytułu? Jak sprawdzić tytuł nieznanej piosenki? Jak znaleźć 

tytuł i autora piosenki. Co to za tytuł piosenki - jaka to piosenka - 

wyszukiwanie na zlecenie. 

Bezzwrotna opłata za wykonanie testu (niezależnie od efektu): 20 zł. 

Uwaga: nie ma 100% gwarancji poprawnego rozpoznania. 

Masz wątpliwości? Nie zamawiaj usługi. 

od 20 zł 

Redukcja wokalu w nagraniach. Stawka za jeden utwór. Opcja 

przygotowania nagrania w wersji "karaoke" z wyciszonym wokalem 

(uwaga: nie jest możliwa przy każdym nagranym utworze). 

Tylko przy zleceniach powyżej 100 zł. 

od 5 zł 

Inne nietypowe zlecenia przy przegrywaniu kaset magnetofonowych 

- cena ustalana indywidualnie w zależności od przewidywanych 

nakładów pracy (od 30 zł za godzinę pracy). 

Zlecenia nietypowe to wszystkie inne niż opisane na tej stronie. 

ustal tel. 

601 517 

216 

Opłata za przechowywanie (składowanie) materiałów klienta. 

Dotyczy przypadków kiedy po przekazaniu materiałów klient nie opłaci 

zlecenia w uzgodnionym terminie lub zrezygnuje z usługi mimo 

wcześniejszej akceptacji przedstawionej oferty. 

Jeśli usługa nie zostanie opłacona do 2 miesięcy i materiały nie zostaną 

odebrane - kasety trafiają do utylizacji. 

od 3 zł 

dziennie 

Sklejenie zerwanej taśmy w kasecie magnetofonowej. 

Uwaga: to nie jest opłata za przywrócenie kasety do możliwości jej 

odtworzenia w magnetofonie. Kaseta może mieć dodatkowo zniszczoną 

plastikową obudowę, rolki, mechanizm dociskowy do głowicy. W tym 

od 20 zł 



przypadku koszty naprawy będą znacznie wyższe. 

Opłata za osobisty odbiór/dostarczenie materiałów przez klienta 

poza oficjalnymi godzinami funkcjonowania firmy. 
od 30 zł 

Zniżka 10% za zlecenie powyżej 400 zł. 

Zniżka nie dotyczy najtańszych opcji przegrywania  

 

  



Płyty gramofonowe (winylowe) 

 

 

Cennik archiwizacji płyt gramofonowych: 

 
Cena 

Opcje tańsze (bez przesłuchiwania płyty) 

Przegranie płyty gramofonowej bez 'podziału na utwory'  

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

Uwaga: bez podziału na utwory, jedna strona płyty gramofonowej to 

jeden utwór na Twojej płycie CD, cała płyta winylowa to dwa 

utwory na płycie CD. 

W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

od 25 zł 

Przegranie płyty gramofonowej z 'podziałem na utwory' (wariant 

kiedy nie trzeba odsłuchiwać płyty, bo między utworami jest 2-

sekundowa cisza. Cisza w trakcie utworu = jego podział)  

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

Każdy utwór na płycie gramofonowej to jeden utwór na Twojej płycie 

CD, ile utworów jest na płycie winylowej - tyle utworów płycie 

CD. 

W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

od 30 zł 

Przegranie płyty gramofonowej z 'podziałem na utwory' (bez 

odsłuchiwania płyty)  

+ redukcja trzasków 

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

od 35 zł 

Przegranie płyty winylowej z 'podziałem na utwory' (bez 

odsłuchiwania płyty)  

+ redukcja trzasków  

+ pojedyncza redukcja szumów 

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

od 40 zł 



W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

Opcje droższe (konieczne przesłuchanie płyty) 

Przegranie płyty gramofonowej z 'podziałem na utwory' (cena 

droższej opcji, gdy na płycie nie ma 2-sekundowej ciszy między 

utworami i płyta wymaga przesłuchiwania w celu wyznaczenia 'cięć' 

na utwory)  

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

Każdy utwór na płycie gramofonowej to jeden utwór na Twojej płycie 

CD, ile utworów jest na płycie winylowej - tyle utworów na płycie 

CD. 

W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

od 45 zł 

Przegranie płyty gramofonowej z 'podziałem na utwory' 

(wymagające przesłuchania płyty)  

+ redukcja trzasków 

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

od 50 zł 

Przegranie płyty winylowej z 'podziałem na utwory' (wymaga 

przesłuchania płyty)  

+ redukcja trzasków  

+ pojedyncza redukcja szumów 

+ nagranie kopii na płytę CD (płyta w cenie) 

W cenie czyszczenie płyty z kurzu. 

od 55 zł 

Opłata 'przygotowawcza' za rozpoczęcie każdego małego zlecenia o 

wartości do 200 zł. 

10-15  

zł 

 

Dodatkowe opcje usługi  

Rodzaj usługi Cena 

Wypalenie materiału na płycie CD. Nagranie w standardzie Audio CD lub 

MP3 - Ty decydujesz.  

Jeśli nie podejmiesz decyzji samodzielnie, to standardowo: Audio CD (do 

od 5 zł 



słuchania w odtwarzaczu CD lub na komputerze m.in. przy pomocy 

Windows Media Player).  

Na jednej płycie Audio CD mieści się do 80 minut nagrania. 

Podział zarchiwizowanego materiału na utwory.  

Ostateczna cena w zależności od 'czytelności' przerw między utworami. 

Przerwa 'czytelna' to minimum 2-sekundowa 'cisza' między utworami.  

Jeśli na płycie gramofonowej widać przerwy między utworami to koszt 

podziału na utwory wynosi od 5 zł. Możliwość podziału na utwory nagrań 

koncertowych (i innych dowolnych), gdzie jeden utwór przechodzi w 

następny - od 20 zł za płytę. 

W najtańszej wersji podział na utwory wykonywany jest w każdym miejscu 

automatycznego znalezienia minimum 2-sekundowej ciszy lub bardzo 

cichej partii nagrania. 

od 5 zł 

Redukcja trzasków z płyty (redukcja poziomu to nie jest całkowite 

usunięcie trzasków z płyty winylowej). 

Końcowy efekt zależny jest wyłącznie od jakości dostarczonej płyty. Nie 

jest znany do momentu uzyskania zamówionego - końcowego efektu. 

W razie wątpliwości możesz wcześniej zamówić usługę dzięki której 

prześledzisz efekt przegrania od oryginału do usunięcia trzasków. 

od 5 zł 

Redukcja szumów z płyty (pojedyncza lub podwójna). Dwukrotna redukcja 

szumów - 10 zł.  

Końcowy efekt zależny jest wyłącznie od jakości dostarczonej płyty. Nie 

jest znany do momentu uzyskania zamówionego - końcowego - efektu. 

W razie wątpliwości możesz wcześniej zamówić usługę dzięki której 

prześledzisz efekt przegrania od oryginału do usunięcia szumów. 

Uwaga: podwójna redukcja szumów w niektórych przypadkach może 

prowadzić do ubocznego efektu 'dźwięku ze studni' (echo). 

od 5 zł 

Przegrywanie słuchowisk, kursów językowych, nagrań koncertowych 

itp. z płyt gramofonowych z podziałem na utwory.  

Dotyczy nagrań wymagających przesłuchiwania w trakcie przegrywania w 

celu określenia miejsc, gdzie ma nastąpić podział na 

fragmenty/sekcje/rozdziały itp.  

od 20 zł 



Opcja także w przypadku zlecenia podziału na utwory wg scenariusza 

dostarczanego przez klienta (zapytaj telefonicznie o szczegóły 601 517 

216).  

Podział na utwory płyty długogrającej - od 20 zł 

Przegranie singla, maxisingla. Podana obok cena to zniżka w porównaniu z 

obowiązującą ceną przegrania tzw. longplaya (płyty długogrającej do 50 

min.). Dotyczy zleceń powyżej 100 zł. 

do 50% 

'Dwa na jednym' - przygotowanie materiału na CD do odtwarzania w 

komputerze/odtwarzaczu MP3 (pliki *.MP3) i jednocześnie w 

wieży/miniwieży/odtwarzaczu CD (pliki Audio CD) - od 30 zł za płytę.  

Dwa standardy nagrania na jednej płycie. Po włożeniu takiej płytki do 

komputera widać pliki MP3, po włożeniu do wieży - urządzenie 'widzi' 

utwory w standardzie Audio CD od numeru '2' 

od 30 zł 

'Czyszczenie' materiału z niechcianych dźwięków (przy niezbyt dużej 

ilości "efektów", maksymalnie kilkanaście na całą płytę). Zleceniodawca 

dostarcza precyzyjny spis takich dźwięków (scenariusz) z podaniem czasu 

ich wystąpienia i charakterystyką. 

od 10 zł 

Archiwizacja nagrania na dostarczonej płycie CD (wypalenie płyty). od 4 zł 

Przygotowanie zarchiwizowanych nagrań w dwóch wariantach:  

o 'surowy' materiał z płyty gramofonowej (oryginał)  

o materiał przetworzony cyfrowo, 'poprawiona' kopia np. z redukcją 

szumów i trzasków)  

Cena za drugi wariant, bez kosztu przegrania na płytę CD. Dzięki temu 

masz możliwość porównania dwóch wariantów: oryginału i materiału 

poprawionego. 

od 5 zł 

Kolejna kopia materiału na CD (cena w zależności od wielkości zlecenia - 

opłata za wypalenie jednej płyty CD) 
od 5 zł 

Przegranie materiału na dostarczonego pendriva lub kartę pamięci - bez 

dodatkowej opłaty za skopiowanie. 

w cenie 

zlecenia 

Możliwość zmiany formatu utworów/dźwięku w zależności od potrzeby 

(np. do iPoda, telefonu komórkowego). Przykładowe inne formaty: WMA, 

od 10 zł 

za płytę 



FLAC, APE, AAC, OGG, 3GP, MP4, M4A, MID i inne. 

Cyfrowy montaż nagrań z płyty gramofonowej. Cena ustalana 

indywidualnie w zależności od szacowanego czasu realizacji usługi (od 30 

zł za godzinę pracy, pierwsza godzina - 50 zł). Wybrane możliwości: 

wyciszenie lub zgłośnienie nagrania, zmiana kolejności fragmentów 

nagrania (cyfrowy montaż), dodanie ciszy, poprawa dynamiki fragmentów, 

wyciszenie wokalu, odtwarzanie od tyłu, spowolnienie lub przyśpieszenie 

nagrania bez zmiany barwy głosu. 

od 30 zł 

za 

godzinę 

pracy 

fachowca 

Zlecenie ekspresowe (tylko na życzenie). Gwarantowane rozpoczęcie 

realizacji usługi w dniu dostarczenia materiału i po opłaceniu usługi 

(dotyczy zleceń od poniedziałku do piątku). 

od +50% 

Przygotowanie papierowej okładki na płytę CD (do włożenia do 

opakowania plastikowego - strona tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x grzbiet 

pudełka). Standard MS Word lub PDF. 

od 4 zł 

Plastikowe pudełko na płytę CD (grubość - 1 cm) od 2 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 1 cm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 2 x spis utworów, 2 x grzbiet pudełka, wydruk czarno-biały).  

Kolorowy wydruk okładki: dopłata od 2 zł. 

od 5 zł 

Plastikowe pudełko na płytę CD (grubość - 5 mm) od 1 zł 

Plastikowe pudełko (grubość - 5 mm) z papierową okładką (strona 

tytułowa, 1 x spis utworów w środku pudełka, wydruk czarno-biały). 

Kolorowy wydruk: dopłata od 2 zł. 

od 4 zł 

Spisywanie tekstów z płyt gramofonowych, transkrypcja słuchowisk, 

rozmówek, lekcji (w cenie kopia nagrania na CD). Po prawej - stawka za 1 

minutę nagrania. Usługa dotyczy tylko nagrań polskojęzycznych. 

od 2 zł 

Zmiana tempa nagrania (opcja przydatna np. przy spisywania nagrania z 

płyty - dialogi, monologi, słuchowiska itp.). Np. spowolnienie nagrania o 

40% bez zmiany wysokości głosu, by dopasować tempo odtwarzania do 

szybkości spisywania tekstów. 

od 5 zł 

Realizacja ekspresowa zleceń w soboty, niedziele i święta (limitowana 

ilość realizacji, tylko po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 601 517 216) 
+100% 



Redukcja wokalu w nagraniach. Stawka za jeden utwór. Opcja karaoke 

(nie jest możliwa przy każdym utworze). 
od 5 zł 

Inne nietypowe zlecenia przy przegrywaniu płyt gramofonowych - cena 

ustalana indywidualnie w zależności od przewidywanych nakładów pracy 

(od 30 zł za godzinę pracy). 

Zlecenia nietypowe to wszystkie inne niż opisane na tej stronie. 

ustal  

tel. 

601517216 

Opłata za przechowywanie (składowanie) materiałów klienta. 

Dotyczy przypadków kiedy po przekazaniu materiałów klient nie opłaci 

zlecenia w uzgodnionym terminie (niezwłocznie) lub zrezygnuje z usługi 

mimo wcześniejszej akceptacji przedstawionej oferty. 

Jeśli usługa nie zostanie opłacona do 2 miesięcy i materiały nie zostaną 

odebrane - płyty trafiają do utylizacji (są niszczone). 

od 3 zł 

dziennie 

Wysyłka materiałów do zleceniodawcy od 20 zł 

Opłata za osobisty odbiór/dostarczenie materiałów przez klienta poza 

oficjalnymi godzinami funkcjonowania firmy. 
od 30 zł 

Zniżki 10% za zlecenie powyżej 400 zł. 

Nie dotyczy najtańszych opcji przegrywania.  

 


