
Rámcová kupní smlouva
2017/0629/OPS.DVZ 

34/3224/2017

uzavřená na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi

VDC kancelářská technika s.r.o.
se sídlem: T.G.Masaryka 98, 272 01 Kladno 
zastoupena: David Bošek, jednatel 
e-mail: info@vdc.cz 
1Č: 25607201 
DIČ: CZ25607201 
bankovní spojení: I 
(dále jen „prodávající"

2. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48 
zastoupena: Romanem Petrusem, starostou 
IČ: 00063797 
DIČ: CZ00063797. 
bankovní spojení:
(dále jen „kupujícF

(společně též jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Kupující vyhlásil výběrové řízení s názvem „Zajištění dodávek originálního spotřebního 
materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8”, na jehož 
základě provedl výběr nejvhodnější nabídky a uzavírá tímto s uchazečem, jehož nabídku 
vyhodnotil jako nejvýhodnější, tj. s prodávajícím, tuto rámcovou smlouvu.

2. Účelem této smlouvy je úprava a smluvní zajištění podmínek, za nichž budou po dobu 
účinnosti této smlouvy zajištěny dodávky spotřebního materiálu pro kupujícím používaná 
tisková zařízení.
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3. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat na výzvu kupujícího spotřební 
materiál pro objednatelem používaná tisková zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen „zboží”), a to v druhu a množství stanoveném kupujícím a závazek 
kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

4. Prodávající je povinen dodat i zboží, které není specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy a 
to za cenu maximálně ve výši nejnižší aktuální ceny, kterou nabízí ostatní distributoři a 
kterou si kupující před objednávkou v rámci průzkumu trhu ověřil.

5. Kupující bude odebírat zboží dle svých aktuálních potřeb, a to na základě písemné či e- 
mailové objednávky.

6. Prodávající je povinen dodat zboží originální (nerepasované), nové, nepoužité, v původním 
balení, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem nebo jinými právními vadami a 
nesmí porušovat práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zboží bude dodáváno na základě písemných nebo e-mailových objednávek kupujícího, ve 
kterých bude vymezen druh požadovaného zboží, počet kusů a místo dodání. Prodávající je 
povinen zboží dodat do 24 hodin následujících po učinění objednávky. V případě, že 
následující den po učinění objednávky je den pracovního volna nebo pracovního klidu, běh 
24 hodinové lhůty se po tyto dny staví a skončí následující nejbližší pracovní den. Součástí 
dodávky je rovněž doprava zboží na místo stanovené kupujícím.

2. Prodávající je povinen zajistit zpětný odběr použitého zboží (jím dodaného) a dodat 
potvrzení o jeho ekologické likvidaci

3. Osobou oprávněnou činit objednávky a přebírat zboží za kupujícího je paní Jitka Straková, 
pověřená vedením oddělení hospodářské správy ÚMČ Praha 8, tel: 222 805 120, e-mail: 
iitka.strakova@,praha8.cz. příp. pan Karel Verner, referent oddělení hospodářské správy
f V

UMC Praha 8, tel: 222 805 172, e-mail: karel.verner@praha8.cz. nebo jiný referent oddělení 
hospodářské správy odboru kancelář starosty ÚMČ Praha 8.

4. Neurčí-ii kupující jiné místo plnění, bude zboží dodáno na adresu jeho sídla. Náklady 
spojené s dodáním a instalací zboží nese prodávající.

5. Předání a převzetí objednaného zboží potvrzuje písemně pověřený zaměstnanec kupujícího 
na dodacím listě s uvedením data, jména, příjmení a podpisu. Dodací list bude dále 
obsahovat výpis dodaných položek zboží: kód zboží, název a množství zboží, cenu za 
jednotku, cenu celkem a místo dodání. Kopie potvrzeného dodacího listu zůstává 
kupujícímu. Spolu s dodáním zboží je prodávající povinen kupujícímu předat i doklady 
nutné k jeho užívání; to neplatí, není-li to vzhledem k druhu zboží obvyklé.

6. Prodávající není oprávněn pověřit prováděním této smlouvy nebo její části jinou osobu bez 
předchozího písemného souhlasu kupujícího.
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7. Prodávající není oprávněn postoupit právo, popř. jeho část, vzniklé na základě této smlouvy 
vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

8. Kupující je oprávněn kdykoli jednostranně postoupit právo, popř. jeho část vzniklé na 
základě této smlouvy, nebo povinnost, popř. její část vzniklou na základě této smlouvy (tj. 
práva a povinnosti z této smlouvy), třetí osobě.

9. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci předmětu této smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v 
případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. 
Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci touto smlouvou 
upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly 
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží je stanovena smluvně a představuje pevnou částku uvedenou u 
jednotlivých položek ve specifikaci zboží, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě 
zboží dle či. 1. odst. 4 této smlouvy bude kupní cena stanovena dohodou smluvních stran za 
dodržení podmínky uvedené v předmětném ustanovení.

2. Prodávající garantuje jednotkovou cenu za zboží po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po 
dobu 2 let. Kupní cena může být překročena pouze v případě zákonné změny sazby DPH. 
V jednotkových cenách jsou zahrnuty, kromě vlastní dodávky zboží, veškeré, v době 
uzavření této smlouvy předpokládané i nepředpokládané, náklady související s dodávkou 
zboží podle této smlouvy, tj. zejména náklady na balení a dopravu zboží do místa dodání, 
pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, 
skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných 
zkoušek, případné clo a jiné poplatky apod., jakož i náklady v této smlouvě vyslovené 
neuvedené.

3. Celková cena za zboží dodané dle této smlouvy nesmí překročit 1.990.000,- Kč bez DPH.

4. Prodávající je povinen vystavit a zaslat kupujícímu daňový doklad (dále jen ,,faktura“) za 
realizaci příslušné dodávky, a to vždy za každé jednotlivé plnění. Přílohou faktury musí být 
kopie podepsaných dodacích listů z jednotlivých. Faktura musí být vystavena v měně CZK

5. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně 
bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

6. Faktura musí splňovat předepsané daňové a účetní náležitosti a může být vystavena nejdříve 
ke dni jednotlivé dodávky zboží. Pokud faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto 
smlouvou a právními předpisy, bude kupující oprávněn vrátit ji do 15 dnů od jejího doručení 
a lhůta splatnosti začne běžet znovu od prokazatelného doručení bezchybné faktury.

7. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu, nejdříve 
vsak 14 dní po vzniku práva prodávajícího vystavit fakturu.
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8. Částka uvedená na faktuře se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu kupujícího

IV.
Záruka

1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a ve 
stanovených dodacích termínech.

2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za mechanické poškození v délce trvání minimálně 24 
měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu 
dodacího listu.

3. Pokud kupující uplatní reklamaci, zavazuje sejí prodávající vyřídit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 dnů od jejího uplatnění, a to odstraněním vady, je-li to vzhledem k 
charakteru zboží vhodné, nebo jeho výměnou. V opačném případě je kupující oprávněn 
nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené nese prodávající, 
který je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě. 
Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční 
částka připsána na účet kupujícího.

4. Doba od uplatnění záruky za jakost až do doby vyřízení reklamace se do záruční doby 
nezapočítává. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, 
jakož i o vyřízení reklamace a době jejího trvání. Dojde-li na základě reklamace k výměně 
zboží nebo jeho součásti, počne běžet dodáním zboží, resp. nové součásti, nová záruční doba 
v délce 24 měsíců.

5. Ostatní nároky kupujícího z vad zboží tím nejsou dotčeny.

V.
Náhrada škody a smluvní pokuta

1. V případě, že kupujícímu vznikne vůči prodávajícímu z této smlouvy nebo v její souvislosti 
nárok na náhradu škody, je prodávající povinen veškerou škodu kupujícímu nahradit.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- 
Kč za každou započatou hodinu prodlení, a to až do dne předání a převzetí zboží. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3. Kupující je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení náhrady škody nebo 
smluvní pokuty proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny za dodané zboží.

4. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své pohledávky vůči 
kupujícímu proti pohledávce kupujícího vyplývající z této smlouvy.

VI.
Doba platnosti smlouvy a možnosti jejího zrušení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne účinnosti této smlouvy.
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2. Tato smlouva zaniká, resp. je ukončena pouze v těchto případech:

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena;
b) poskytnutím finančního plnění kupujícím prodávajícímu v celkové výši 1.990.000 Kč 

bez DPH;
c) písemnou dohodou smluvních stran ke smluvenému dni;
d) písemnou výpovědí kupujícího s tím, že výpovědní doba je 30 dnů a počíná běžet dnem 

následujícím po doručení výpovědi prodávajícímu;
e) odstoupením od této smlouvy v souladu s tímto článkem;
f) jinými způsoby v souladu se zvláštními právními předpisy.

3. Výpověď kupujícího může být učiněna i bez udání důvodu.

4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu stanovených v občanském 
zákoníku a dále v případě, že na straně prodávajícího nastala jakákoliv změna či skutečnost, 
týkající se prodávajícího, která by dle názoru kupujícího mohla být překážkou včasného či 
řádného plnění této smlouvy nebo její části prodávajícím.

5. Kupující je také oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména, jestliže:

a) prodávající je v prodlení s plněním dodávky zboží nebo její části po dobu delší než 7 
dní; v takovém případě je kupující oprávněn dle svého uvážení odstoupit od jednotlivé 
objednávky nebo její části nebo od celé této smlouvy;

c) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace o více než 10 dní; v takovém případě je 
kupující oprávněn dle svého uvážení odstoupit pouze v rozsahu reklamovaného zboží, 
od objednávky, jejíž součástí je reklamované zboží nebo od celé této smlouvy;

d) prodávající porušuje tuto smlouvu i přes písemné upozornění kupujícího;
e) prodávající je opakovaně v prodlení s plněním smluvních povinností;
f) v insolvenčním řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího, byl insolvenční 

návrh zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela 
nepostačující, nebo prodávající vstoupí do likvidace.

6. Kupující má dále právo odstoupit od této smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za 
nichž byla tato smlouva uzavřena, nebo nebude-li mít kupující v důsledku zásahu vyšší moci 
nadále zájem na plnění této smlouvy.

7. Odstoupení kupujícího od této smlouvy v souladu s tímto článkem nezakládá nárok 
prodávajícího na náhradu škody.

8. Prodávající je kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku oprávněn od této smlouvy 
odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s placením příslušné faktury po dobu delší 
než 30 dnů.

9. Odstoupení od této smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, 
jejímž projevem vůle se tato smlouva zrušuje, v listině o odstoupení, den pozdější.
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VIL
Závěrečná ustanovení

1. Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné a týká- 
li se tato neplatnost jen takové části, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatná 
pouze tato část, Ize-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, 
odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného ustanovení.

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran 
pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. Písemná forma a lhůta je 
zachována, je-li právní jednání učiněno též jinými elektronickými prostředky, jenž umožňují 
zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která jej učinila a bylo doručeno 
oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 
kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
kupující.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto 
smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně 
seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých 
oprávněných zástupců.

10. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 
Datum jednání ačíslo usnesení: 04. 10. 2017, č. Usn RMC 0567/2017

W 7 -? r&c tK,A ; 2.n$ £44} 200 \ 2m 840 2Q1

správce rozpočtu
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Příloha č. 1 - Specifikace zboží

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÉHO NÁKUPU SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU KE KOPÍROVACÍM STROJŮM A TISKÁRNÁM

Výrobce a typ MJ
Počet

ks
Cena/ks bez

DPH
Cena/ks s

DPH
Cena/X ks bez 

DPH
Cena/X ks s DPH

Toner

HP CF230X ks 12 1 861,62 Kč 2 252,56 Kč 22 339,44 Kč 27 030,72 Kč

HP CF226X ks 8 3 836,10 Kč 4 641,68 Kč 30 688,80 Kč 37 133,45 Kč

HP CE400Y náhrada za HP CE400X ks 16 3 986,58 Kč 4 823,76 Kč 63 785,28 Kč 77 180,19 Kč

HP CE401Y náhrada za HP CE401A ks 10 4 412,94 Kč 5 339,66 Kč 44 129,40 Kč 53 396,57 Kč

HP CE402Y náhrada za HP CE402A ks 20 4 412,94 Kč 5 339,66 Kč 88 258,80 Kč 106 793,15 Kč

HP CE403Y náhrada za HP CE403A ks 12 4 412,94 Kč 5 339,66 Kč 52 955,28 Kč 64 075,89 Kč

HP CF360X ks 10 4 194,06 Kč 5 074,81 Kč 41 940,60 Kč 50 748,13 Kč

HPCF361X ks 15 5 803,74 Kč 7 022,53 Kč 87 056,10 Kč 105 337,88 Kč

HP CF362X ks 13 5 803,74 Kč 7 022,53 Kč 75 448,62 Kč 91 292,83 Kč

HP CF363X ks 15 5 803,74 Kč 7 022,53 Kč 87 056,10 Kč 105 337,88 Kč

Canon C-EXV5 ks 3 1134,60 Kč 1 372,87 Kč 3 403,80 Kč 4 118,60 Kč

Canon C-EXV7 ks 6 597,80 Kč 723,34 Kč 3 586,80 Kč 4 340,03 Kč

Canon C-EXV9 černý ks 1 1 342,00 Kč 1 623,82 Kč 1 342,00 Kč 1 623,82 Kč

Canon C-EXV9 barevný ks 1 2 305,80 Kč 2 790,02 Kč 2 305,80 Kč 2 790,02 Kč

Canon C-EXV14 ks 5 524,60 Kč 634,77 Kč 2 623,00 Kč 3 173,83 Kč

Canon C-EXV18 ks 11 951,60 Kč 1151,44 Kč 10 467,60 Kč 12 665,80 Kč

Canon C-EXV21 černý ks 10 927,20 Kč 1121,91 Kč 9 272,00 Kč 11 219,12 Kč

Canon C-EXV21 barevný ks 25 2 074,00 Kč 2 509,54 Kč 51 850,00 Kč 62 738,50 Kč

Canon C-EXV28 černý ks 3 1 439,60 Kč 1 741,92 Kč 4 318,80 Kč 5 225,75 Kč

Canon C-EXV28 barevný ks 9 2 830,40 Kč 3 424,78 Kč 25 473,60 Kč 30 823,06 Kč

Canon C-EXV29 černý ks 18 1 244,40 Kč 1 505,72 Kč 22 399,20 Kč 27 103,03 Kč

Canon C-EXV29 barevný ks 40 2 415,60 Kč 2 922,88 Kč 96 624,00 Kč 116 915,04 Kč

Canon C-EXV34 černý ks 3 719,80 Kč 870,96 Kč 2 159,40 Kč 2 612,87 Kč

Canon C-EXV34 barevný ks 6 2 354,60 Kč 2 849,07 Kč 14 127,60 Kč 17 094,40 Kč

Canon C-EXV36 ks 6 2 696,20 Kč 3 262,40 Kč 16 177,20 Kč 19 574,41 Kč

Canon C-EXV43 ks 10 1 122,40 Kč 1 358,10 Kč 11 224,00 Kč 13 581,04 Kč

Canon C-EXV45 Černý ks 3 2 562,00 Kč 3 100,02 Kč 7 686,00 Kč 9 300,06 Kč

Canon C-EXV45 barevný ks 9 4 709,20 Kč 5 698,13 Kč 42 382,80 Kč 51 283,19 Kč

Canon C-EXV47 černý ks 6 793,00 Kč 959,53 Kč 4 758,00 Kč 5 757,18 Kč

Canon C-EXV47 barevný ks 18 2 281,40 Kč 2 760,49 KČ 41065,20 Kč 49 688,89 Kč
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Canon C-EXV49 černý ks 2 1 464,00 Kč 1 771,44 Kč 2 928,00 Kč 3 542,88 Kč

Canon C-EXV49 barevný ks 6 2 061,80 Kč 2 494,78 Kč 12 370,80 Kč 14 968,67 Kč

Canon CRG-711 černý ks 10 2 976,80 Kč 3 601,93 Kč 29 768,00 Kč 36 019,28 Kč

Canon CRG-717 barevný ks 15 2 989,00 Kč 3 616,69 Kč 44 835,00 Kč 54 250,35 Kč

Cartridge

HP L0S07AE ks 10 2 355,24 Kč 2 849,84 Kč 23 552,40 Kč 28 498,40 Kč

HP F6T81AE ks 11 2 234,40 Kč 2 703,62 Kč 24 578,40 Kč 29 739,86 Kč

HP F6T82AE ks 9 2 234,40 Kč 2 703,62 Kč 20 109,60 Kč 24 332,62 Kč

HP F6T83AE ks 14 2 234,40 Kč 2 703,62 Kč 31281,60 Kč 37 850,74 Kč

HP L0R13A ks 15 3 885,12 Kč 4 701,00 Kč 58 276,80 Kč 70 514,93 Kč

HP L0R14A ks 7 3 885,12 Kč 4 701,00 Kč 27 195,84 Kč 32 906,97 Kč

HP L0R1SA ks 15 3 885,12 Kč 4 701,00 Kč 58 276,80 Kč 70 514,93 Kč

HP L0R16A ks 10 3 142,98 Kč 3 803,01 Kč 31 429,80 Kč 38 030,06 Kč

Papír

SIRIUS OFFICE A4 80gr balení 1500 70,76 Kč 85,62 Kč 106 140,00 Kč 128 429,40 Kč

STANDARD A3 80gr balení 50 134,20 Kč 162,38 Kč 6 710,00 Kč 8119,10 Kč

COPY REX A4 80gr balení 500 65,88 Kč 79,71 Kč 32 940,00 Kč 39 857,40 Kč

COPY REX A3 80gr balení 50 134,20 Kč 162,38 Kč 6 710,00 Kč 8119,10 Kč

Ostatní

Zobrazovací válec - HP CF 232A ks 13 2 008,68 Kč 2 430,50 Kč 26112,84 Kč 31 596,54 Kč

Sada náhradního válce HP 200 ADF ks 12 2 650,50 Kč 3 207,11 Kč 31 806,00 Kč 38 485,26 Kč

Maintenance kit - HP CE506A ks 11 4 775,46 Kč 5 778,31 Kč 52 530,06 Kč 63 561,37 Kč

Fixační jednotka - HP BSL36A ks 11 4 141,62 Kč 5 011,36 Kč 45 557,82 Kč 55 124,96 Kč

Odpadní nádobka - HP CE254A ks 10 339,72 Kč 411,06 Kč 3 397,20 Kč 4 110,61 Kč

Odpadní nádobka - HP BSL37A ks 12 383,04 Kč 463,48 Kč 4 596,48 Kč 5 561,74 Kč

Odpadní nádobka - Canon FM4-8400-010 ks 10 1 244,40 Kč 1 505,72 Kč 12 444,00 Kč 15 057,24 Kč

Cena celkem v Kč 1660 452,66 Kč 2 009 147,72 Kč

Jedná se o originální spotřební materiál nakoupený přes oficiální zastoupení HP & Canon a distributory v ČR
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