MultiBoard II
Nová generace přichází

Za stejnou cenu:

 lehčí o 25 %
 výkonnější o 30 %
 atraktivnější o 100 %

Rozlučte se konečně s Vaší starou nevzhlednou interaktivní tabulí, dejte sbohem dataprojektorům a interaktivním
kobercům s nízkým rozlišením! Používejte nejmodernější technologii současnosti, používejte dotykovou obrazovku
MultiBoard II Next Generation.

úhlopříčka 140 cm pro standardní velikost třídy

úhlopříčka 165 cm pro velké prostory

109.000 Kč

139.000 Kč

včetně DPH

projektová cena platná do odvolání, určena výhradně pro mateřské školy

včetně DPH

projektová cena platná do odvolání, určena výhradně pro mateřské školy

Platba možná na čtyři samostatné faktury nepřevyšující 39.500 Kč včetně DPH.

Konec školního roku je tady! Co dostanete za Vaši celoroční práci? Květiny?
My Vám k nim zdarma
přidáme 32“ Full HD
televizi SAMSUNG
v hodnotě 9.590 Kč.
Platí pouze pro prvních 20 objednávek, proto s tou Vaší dlouho neváhejte!
http://www.samsung.com/cz/consumer/tv-av/tv/full-hd/UE32J5100AWXBT

www.multiboard.cz

+420 273 132 327 | +420 731 877 849

edu@multiboard.cz

OBJEDNÁVKA MultiBoard II – sestava pro MŠ
Vyplněné zašlete prosím na naši adresu.

Dodavatel:

MultiBoard s.r.o.
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 04565240, DIČ: CZ04565240, Bankovní spojení: 7302210427/5500
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249030

Odběratel:
(název subjektu)
IČO:
(DIČ)
Jméno a funkce
oprávněné osoby:
Telefon a email:

Fakturační adresa:

Dodací adresa:
(je-li odlišná)

Předmět a cena objednávky:

MultiBoard II – sestava pro mateřské školy
Všechny ceny jsou s DPH. Požadovanou volbu zakřížkujte.
úhlopříčka 140 cm (109.000 Kč)
úhlopříčka 165 cm (139.000 Kč)

Příplatkové příslušenství (fakturováno odděleně po předání zboží)
Leden (2.490 Kč)

Červen (2.490 Kč)

Zvířata na statku (2.990 Kč)

Březen (2.490 Kč)

Listopad (2.490 Kč)

Moje vlast ČR (2.490 Kč)

Duben (2.490 Kč)

Prosinec (2.490 Kč)

Les (2.990 Kč)

Květen (2.490 Kč)

Dopravní škola a školička (2.490 Kč)

Písmáčkovy úkoly (2.990 Kč)

Čím budu 1. (2.990 Kč)

Bezdrátová klávesnice s myší (1.500 Kč)

Mikrofon pro logopedii, včetně instalace
(1.000 Kč)

Platební, dodací a záruční podmínky:

Vystavit čtyři dílčí faktury nepřevyšující 39.500 Kč
(1. Dotyková obrazovka | 2. Počítač | 3. Mobilní kovový stojan | 4. Předání na klíč)
Vystavit pouze jednu fakturu na celou částku

Dodání zboží proběhne nejpozději do 30 dní po uhrazení faktury.
Místem dodání a instalace zboží je adresa odběratele, případně jím určená dodací adresa (např. odloučené pracoviště). Záruka na zboží je 24 měsíců.
Tímto u dodavatele závazně objednáváme zboží a služby v rozsahu a specifikaci výše uvedených.

Datum:

Podpis a razítko odběratele:
k nákupu chci ZDARMA dostat TV SAMSUNG Full HD 32“
Adresa pro doručení:
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