
Předmět: RE: nabídka na skový zařízení Konica Minolta
Od: "Mavroma disova, Katerina" <katerina.mavroma disova@konicaminolta.cz>
Datum: 04.09.2019 15:36
Komu: Kateřina Šolcová <solcova@k .cuni.cz>

dobrý den paní Šolcová,

   akceptujeme Vaši objednávku a termín dodání a instalace objednaného zařízení dáme vědět v co
nejkratší době – dle dostupnos  zboží a techniků.

S pozdravem | Best Regards

Kateřina Mavroma disová

Key Account Manager
Konica Minolta Business Solu ons Czech,
spol. s r.o.
budova ARGO, Evropská 846/176a, 160 00
Praha 6, Česká republika

Tel.:   +420 272 016 702
Mobil: +420 602 209 833
Email:
katerina.mavroma disova@konicaminolta.cz
Web:  www.konicaminolta.cz

Údaje a sdělení obchodní společnos  Konica Minolta Business Solu ons Czech, spol. s r.o.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21999, sídlo:
Žarošická 13, 628 00 Brno, IČ: 001 76 150, uvedené v této písemnos , mají povahu obchodní
informace a jsou určeny pouze označené straně. Nejsou činěny jako nabídka k uzavření smlouvy,
pokud jako nabídka  k uzavření smlouvy určitého typu nejsou výslovně nadepsány.

Považujte obsah tohoto e-mailu za důvěrný
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From: Kateřina Šolcová <solcova@k .cuni.cz>
Sent: Wednesday, September 4, 2019 10:59 AM
To: Mavroma disova, Katerina <katerina.mavroma disova@konicaminolta.cz>
Cc: ÚVT Helpdesk <helpdesk@k .cuni.cz>
Subject: Re: nabídka na skový zařízení Konica Minolta

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky upřesňuji naši objednávku:

Varianta nabídky: bizhub 287
Akce 3/19 - bizhub 287 - AKČNÍ PRODEJ

Cenová kalkulace
Cena 65 407,00 Kč
Zařízení bizhub 287 + toner černý
Rychlost 28 str/min černobíle. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listů), boční vstup,
duplex, řadič Emperon, 2 GB RAM, HDD 250 GB, gigabit ethernet, webový prohlížeč, vývojnici a
fotoválec; DVD s ovladači a návodem
Dále obsahuje následující příslušenství:
- automa cký oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
DF-628 podavač originálů
- úložný prostor pro sková média a jiné materiály
DK-513 stolek pod stroj
- Čtyřstránkový návod v českém jazyce pro stroje bizhub 227/287/367/C227/C287 (A3, zatavený ve
fólii) včetně strany přihlašování pomocí terminálu SafeQ, první list je oboustranně po štěný; v
balení návodu jsou přiloženy oboustranně lepící pásky
Obrázk.návod bizhub227/287/367/C227/C287,4listy,CZ
iTraining- online videoškolení
- Terminál Embedded Konica Minolta na 1 rok. Celková zár. max. 5 let (1rok licenční služby obsažen
v rámci terminálu)
Terminal Embedded 1 rok
- Podporované technologie:125 kHz EM4000 a kompa bilní, EM4100 a kompa bilní, EM4102,
EM4x35, EM Prox, UNIQUE, EM 125kHz, MIRO, manchester f/64 a kompa bilní (Q5, Hitag in
compat. mode) Proxlite, ISO Proxlite, Casi-Rusco; více viz produktový list
USB CR YSF READER 3LF, No WRTY
Autorské a recyklační poplatky

Jednorázové platby
Cena 3 536,00 Kč
Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC)
Dopravné D150 (kompletní služba)
bizhub SECURE GOLD
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S pozdravem

Mgr. Kateřina Šolcová, PhD.
tajemnice KTF UK

t: +420 220 181 425
e: katerina.solcova@k .cuni.cz
Thákurova 3, Praha 6, 160 00
www.k .cuni.cz

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze
informa vní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přije m
případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření
jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento
e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

Dne 02.09.2019 v 14:47 Mavroma disova, Katerina napsal(a):

Dobrý de paní Šolcová,

  zasílám nabídku další – nově upravenou. Po domluvě s panem Štecem jsem ke stroji
přidala terminál pro safeQ a čtečku karet. Dále jsem tam přidala toner, vzhledem
k tomu, že nebudete využívat servisní a materiálovou smlouvu, která jinak zajišťuje
dodávky spotřebního materiálu. Přidala jsem i jedno zařízení do nabídky- bizhub 287 a
to z toho důvodu, že cena je téměř stejná a jeden takový stroj již máte, tak aby byl
stejný spotřební materiál na oba stroje a hlavně skový stroj má mnohom lepší
parametry. Tak prosím zvažte, který stroj objednáte. Doporučuji ten lepší bizhub 287.
V případě dotazů či nejasnos  jsem k dispozici. Přeji hezký den.

S pozdravem | Best Regards

Kateřina Mavroma disová
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Key Account Manager
Konica Minolta Business Solu ons Czech,
spol. s r.o.
budova ARGO, Evropská 846/176a, 160 00
Praha 6, Česká republika

Mobil: +420 602 209 833
Email:
katerina.mavroma disova@konicaminolta.cz
Web:  www.konicaminolta.cz

Údaje a sdělení obchodní společnos  Konica Minolta Business Solu ons Czech, spol. s
r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka
21999, sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno, IČ: 001 76 150, uvedené v této písemnos ,
mají povahu obchodní informace a jsou určeny pouze označené straně. Nejsou činěny
jako nabídka k uzavření smlouvy, pokud jako nabídka  k uzavření smlouvy určitého
typu nejsou výslovně nadepsány.

Považujte obsah tohoto e-mailu za důvěrný
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