Poptávka počítačové sestavy / HW / SW

DODAVATEL:

Roman Hošek
HOBBYLAND
Jiráskova 422
262 23 JINCE

……………..

ODBĚRATEL :

tel. 608 607 081, e-mail: roman.hosek@hobbyland.cz
http://www.hobbyland.cz/

Jméno a příjmení ( název firmy )
Adresa
PSČ OBEC

IČO:
DIČ:
tel:

(nevyplňujte, vyplní dodavatel)
Datum uskutečnění zd. pln. :
Datum vystavení faktury :
Datum splatnosti :
Forma úhrady :

Objednávka č. :
Ze dne :
Způsob dopravy :
Předpokládaná / požadovaná cen

( vyplňte, prosím, co nejpřesněji Váš požadavek na budoucí PC sestavu / notebook / netbook - upřesněte pro Vás podstatné komponenty,
velikost displeje / monitoru, případně další HW výbavu a požadavky na software. Cenu jednotlivých položek můžete (ale nemusíte) uvádět.
Pokud máte jen obecnou představu o požadované sestavě, použijte list Poptávka obecná )
POLOŽKA

KS

POPIS

DPH % CENA/JEDN.

ČÁSTKA

Skříň (Case)
MotherBoard (MB)
Procesor (CPU)
Operační paměť (RAM)
Grafická karta (VGA)
Pevný disk (HDD)
Disketová jednotka (FDD)
Zvuková karta
DVD/Blu-Ray mechanika
DVB-T/DVB-S karta
Klávesnice
Myš
Reproduktory
Monitor
Ostatní komponenty
Řadič RAID
Bluetooth/Wi-Fi
Síťová karta
Webkamera
Řadič FireWire
Tiskárna
Scanner
Záložní zdroj napájení
Jiná komponenta

Software
Operační systém
Antivirový program
Jiná aplikace
Sazba DPH ( % ):
Sazba DPH ( % ):

přijato dne:

Celkem bez daně :
DPH :
DPH :
Haléřové vyrovnání :
Celkem k úhradě :

15
21

0,00
0,00

Poptávka počítačové sestavy / HW / SW

DODAVATEL:

Roman Hošek
HOBBYLAND
Jiráskova 422
262 23 JINCE

……………..

ODBĚRATEL :

tel. 608 607 081, e-mail: roman.hosek@hobbyland.cz
http://www.hobbyland.cz/

Jméno a příjmení ( název firmy )
Adresa
PSČ OBEC

IČO:
DIČ:
tel:

(nevyplňujte, vyplní dodavatel)
Datum uskutečnění zd. pln. :
Datum vystavení faktury :
Datum splatnosti :
Forma úhrady :

Objednávka č. :
Ze dne :
Způsob dopravy :
Předpokládaná / požadovaná cen

( vyplňte, prosím, co nejpřesněji Váš požadavek na budoucí PC sestavu / notebook / netbook - jaké bude typické využití počítače, požadovaná
velikost displeje / monitoru, Vaše nároky na design, případně další speciální požadavky )
POLOŽKA

KS

POPIS

DPH % CENA/JEDN.

ČÁSTKA

PC

Periferie

Software

Sazba DPH ( % ):
Sazba DPH ( % ):

přijato dne:

Celkem bez daně :
DPH :
DPH :
Haléřové vyrovnání :
Celkem k úhradě :

15
21

0,00
0,00

