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252 43

V Průhonicích:

Rozpis možných úspor

 Sleva za neuplatnění  dobírky: -100
 Slevy, jsou-li tituly použité -499
 Certifikáty za obj. nad 2000 Kč: *) -694
 Suma všech úspor: -1 293

16.4.2007

 *) Dárkový certifikát lze uplatnit jako slevu u libovolné příští objednávky. Aktuální hodnota 10% je počítána vůči kalkulaci pro nový předmět. 
V případě volby použitého předmětu dojde k přepočtu vzhledem k aktualizované celkové ceně.

V případě objednávky dle této kalkulace získáváte dárkový certifikát v hodnotě 10% celkové ceny.

Varianty dopravy:
Česká pošta - příplatek 0 (v ceně kalkulace) - Varianta A

PPL - dočasně pozastaveno - Varianta B

Naše garance a závazky:
*  Garantujeme nejnižší ceny v ČR. Pokud i přesto obdržíte u jiného dodavatele výhodnější nabídku (např. z
důvodu dotace první nabídky), můžete nás o tom informovat. Rozdíl v cenách se vždy zavazujeme vyrovnat.
*  Dopředné zasílání faktur. Fakturu nezasíláme až současně se zásilkou, nýbrž obratem e-mailem ihned po 
potvrzení kalkulace. Tuto námi podepsanou fakturu můžete rovnou vytisknout, podepsat za svou stranu a zanést na 
své účetní oddělení. Tím je zajištěno velmi rychlé a snadné administrativní zpracování objednávky. 
*  Průběžné sledování zásilky. O stavu zásilky své zákazníky průběžně informujeme e-mailem.
*  Snadná zúčtovatelnost nákladových položek: Pokud to potřebujete, můžete nám sdělit, jakou textaci potřebuje mít 
Vaše účetní na faktuře, aby nákladovým účetnictvím prošla bez problémů (např. "literatura").

Doplňkové služby:
* Zpřístupníme Vám i  nesehnatelné dokumenty.  Jako doplňkovou službu pro své zákazníky nabízíme 
zprostředkování (mezinárodní) meziknihovní výpůjční služby z libovolné knihovny na světě. Pokud tedy dokument 
reálně existuje, můžeme Vám jej zpřístupnit.
* Provádíme poradenství a rešerše. (Včetně periodických rešerší, monitoringů, alertů a sledování událostí ve Vašem 
oboru zájmu. Nabízíme Vám své kontakty a znalosti v oblasti získávání a pořádání informací).
* Můžeme Vám usnadnit dokonce i vlastní práci s dokumentem. Pokud potřebujete objednané materiály velkého 
rozsahu velmi rychle nastudovat či zpracovat, můžete využít naši nabídku digitalizace, OCR, indexace, tvorby 
fulltextového archivu. Dá se říci, že digitalizace je další dimenzí knihy. Jejich vzájemnou kombinací lze dosáhnout 
vysoké pracovní či studijní efektivity. Naší snahou je, aby Vaše práce s naším fulltextovým archivem byla stejně 
intuitivní, prostá, přímá a účinná jako práce s klasickou knihou. Konkrétní ukázky a popis zákonem stanovených 
limitů práce s digitálními dokumenty najdete na našem webu, v sekci digitalizace.
* Sponzoring a prospěšná činnost.  Pro knihovny, vědecké instituce a vědecké pracovníky nabízíme programy 
sponzoringu. Pro postižené pracujeme zdarma. Bližší informace najdete na našem webu, v sekci sponzorství.

S pozdravem, 
Tereza Praksová, Litera Proxima

Dobrý den,
     děkujeme Vám za Váš dotaz a zasíláme Vám cenovou kalkulaci. Naše ceny jsou uvedeny včetně DPH, cla, 
dobírky, balného a poštovného ze zahraničí i po ČR. Jedná se o garantovanou cenu bez možnosti vzniku 
dodatečných výdajů či nákladů.
     Je-li v kalkulaci u některého titulu uvedena celková cena 0, znamená to, že je momentálně nedostupný.
Můžeme jej zařadit na náš seznam periodicky vyhledávaných titulů, anebo jej pro Vás můžeme sehnat  
prostřednictvím MMVS, viz doplňkové služby. Je-li v názvu předmětu v kalkulaci či naší faktuře slovo "použitý", 
znamená to, že kalkulace či faktura je na použitý titul (nový exemplář je momentálně nedostupný). Pokud toto 
slovo uvedeno není, obdržíte, v případě objednávky, nový exemplář. U každé položky uvádíme v posledním 
(šedém) sloupci informaci o možné slevě v případě volby nákupu použitého titulu. V některých případech se nákup 
použitého předmětu vůbec nevyplatí (sleva 0 anebo zanedbatelná částka), jindy může jít o zajímavou formu úspory.



Nezávazná cenová kalkulace 16.4.2007 Číslo: 603199
Dodavatel Zákazník:
Mgr. Tereza Praksová
Litera Proxima
www.dovozknih.cz
Na sídlišti III, 412 Ulice: Na Sídlišti III/412
Praha - Průhonice; PSČ 252 43 Město: PRŮHONICE PSČ: 252 43
IČ: 71109200:

DIČ: CZ 7757185557

Tel. 606 210 442

info@literaproxima.com

č. Název Cena Balné a Cena Případná

titulu poštovné Celková sleva za 

použitý

1 276 105 381 0

2 552 196 748 -46

3 801 196 997 119

4 1767 196 1963 -267

5 221 196 417 -73

6 414 196 610 -184

7 166 196 362 -48

8 83 316 399 0

9 414 316 730 0

10 304 225 529 0

11 100 0 100 0

12 -300 0 -300 0

Platební a dodací podmínky: Souhrn dle položek: 4 798 2 138 6 936 -499
Celkem:    6936,- Kč
Termín dodávky: Všechny tituly kalkulace dodáme v rozmezí 4-8 týdnů.
Údaje pro případ platby platebním příkazem:
Částku: 6836,- Kč
zašlete na náš účet u FIO GROUP 2400009433/2010
Variabilní symbol je 603199

Mgr.  Vít ězslav Praks

AUDIOCD Tom Waits, Closing Time

My Big Animal Book (Priddy Bicknell Big Ideas for Little People) - Roger Priddy 

Použitý: Twilight of the Habsburgs: The Life and Times of Emperor Francis Joseph

Použitý: The Education of the Enlightened Despots: A Review of the Youth of Loui

New Deal thought 

Encyclopedia Britannica Deluxe 2007 DVD-Rom (Win/Mac) 

Project management for data conversions and data migrations

Iacooca: An autobiography

My years with general motors

Použitý: AUDIOCD Joy Division - The Complete BBC Recordings [LIVE]

Dobírka

Sleva na poštovném


