
BEZPLATNÉ FONTY ČIAROVÝCH 
KÓDOV - CODE39

NA INTERNETE SI MÔŽEME NÁJSŤ 
VELA TAKÝCH STRÁNOK KDE ZA 
PENIAZE DOSTANEME FONTY, ALEBO 
PÍSMA VHODNÉ NA VYTVORENIE 
ČIAROVÉHO KÓDU. NAŠA 
SPOLOČNOSŤ TIETO FONTY PONÚKA 
BEZPLATNE A NIE SÚ NEJAKO 
OBMEDZENÉ. SÚ NAVRHNUTÉ NA 
DLHODOBÉ POUŽÍVANIE, NEBUDE 
SKONČIŤ PLATNOSŤ A NEBUDE 
POŽADOVAŤ EXTRA PENIAZE ANI V 
BUDÚCNOSTI, VŽDY BUDE BEZPLATNÉ.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/bezplatne-fonty-ciarovych-kodov-bp383)
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BEZPLATNÉ FONTY ČIAROVÝCH KÓDOV - CODE39

Na internete si môžeme nájsť vela takých stránok kde za peniaze dostaneme fonty, alebo písma vhodné na vytvorenie 
čiarového kódu. Naša spoločnosť tieto fonty ponúka bezplatne a nie sú nejako obmedzené. Sú navrhnuté na dlhodobé 
používanie, nebude skončiť platnosť a nebude požadovať extra peniaze ani v budúcnosti, vždy bude bezplatné. 
Momentálne ponúkame bezplatne iba typ bezplatný barcode Code39 (Code 3 of 9), ale nepretržite aktualizujeme túto 
stránku s takými fontmi, ktoré obsahujú rôzne symboly (Code 128, EAN13, atď.). Prosíme Vás, kludne nás kontaktujte 
ak máte k dispozícii také bezplatné (fungujúce) fonty, ktoré by sme mohli pridať na stránku.

Toto písmo je používatelné pre všetky také Windows a Mac programy, ktoré podporujú písma True Type, vrátane 
programy Microsoft Access, Micrsoft Excel, Outlook alebo MS Word.

Písmo je vhodné na snímanie čiarového kódu aj v menšej velkosti (potlačené s laserovou tlačiarňou). Napriek tomu, 
tento typ žial nie je vhodný pre typy UPC/EAN13 (produktové a cenové kódy), ktoré sú uvedené na komerčných 
výrobkoch. Na ostatné iné používanie je ale velmi ideálne riešenie, nakolko väčšina snímačov rozpozná typ kódu 
Code39.

Typy pre používanie písma čiarových kódov
Dávajte si pozor na to, aby pred a po textom ste zadali znak *. Napríklad *SEMNAPISTE*
Microsoft Word prípadne môže zmeniť vzdialenosť medzi znakmi a čiarový kód môže byť nečitatelný. 
Odporúčame používať program Wordpad, čo nájdete v štart menu v sekcii Programy > Príslušenstvo.
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