
NABÍDKA400 195527

Forma úhrady: Splatnost:Vystaveno: 10.09.2019 Dodací lhůta:30 dní

Duhová 1013

29306 Kosmonosy

DIČ:IČ: 25781049 CZ25781049

Dodavatel: DREAMland, spol. s r.o. Odběratel:

Tř. Václava Klementa 869
29301 Mladá Boleslav

IČ: DIČ:00177041 CZ00177041

ŠKODA AUTO a.s.

Množství MJ
Po slevě

Sleva%
ř. Popis dodávky
Dodací lhůta ks

Po slevě
ks

Cena
celkem

Hmotnost

1    6ES7590-1AC40-0AA0   NOU
104,0415,00ks4,00 26,0130,602,22

2    6ES7517-3FP00-0AB0   NOU
17 190,4015,00ks4,00 4 297,605 056,008,56

3    6ES7954-8LF03-0AA0   NOU
765,0025,00ks4,00 191,25255,000,12

4    6ES7155-6AU30-0CN0   NOU
1 350,0025,00ks4,00 337,50450,001,15

5    6ES7193-6BP00-2DA0   NOU
35,3425,00bal2,00 17,6723,560,80

6    6ES7193-6BP00-2BA0   NOU
30,0625,00bal3,00 10,0213,361,20

7    6ES7131-6BF01-2AA0   NOU
126,3025,00ks4,00 31,5742,100,00

8    6ES7136-6BA00-0CA0   NOU
576,0025,00ks4,00 144,00192,000,36

9    6ES7136-6DB00-0CA0   NOU
667,2025,00ks4,00 166,80222,400,27

10    6EP1332-2BA00   NOU
471,5024,00ks4,00 117,88155,103,00
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+420 775 584 955info@dreamland-plc.czKontakt:Vystavil: František Kysela

Nový obal uzavřen (NOU): nový díl v originálním uzavřeném obalu.
Nový díl v otevřeném obalu (NOO): nový, nepoužitý díl, jehož obal byl otevřen.
Nový díl bez obalu (NOK): nový, nepoužitý díl, který je skladován bez originálního obalu.
Repasovaný díl (OPR, PXX): použitý díl, u kterého byla provedena celková repase. Díl je funkční bez omezení.
Oprava výměnným způsobem (EXC): v dohodnuté lhůtě obdržíte repasovaný díl, provedete výměnu, poškozený díl zašlete do 1 týdne do centrály naší firmy v Kosmonosech k opravě, po opravě 
zůstává majetkem firmy DREAMland, spol. s r.o. Díl musí být opravitelný, v opačném případě, nebo při nedodržení lhůty výměny, fakturujeme cenu repasovaného použitého dílu. Opravu výměnným 
způsobem lze provést jen u dílů shodného kódového označení.
Oprava - celková repase (REP): provedení opravy - celkové repase dílu ve vlastnictví zákazníka. Díl je přijat do servisu se standardní lhůtou provedení opravy 2-4 týdny.

Záruka na veškeré dodávky 12 měsíců. Faktura v měně CZK dle kurzu ČNB v den fakturace. Fakturace v EUR  možná na vyžádání. 
U již vystavených dokladů nelze provést konverzi do jiné měny.
Vystavením objednávky vyjadřujete souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami firmy DREAMland, spol. s r.o., plné znění viz:
<http://www.dreamland-plc.cz/obchodni-podminky/>

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za poptávku a přeji Vám úspěšný den.

Nabídka je platná 14 dní.

mailto:info@dreamland-plc.cz


Nabídka č.: 400 195527
Kosmonosy

Dodavatel: DREAMland, spol. s r.o.
29306

NABÍDKA

Množství MJ
Po slevě

Sleva%
ř. Popis dodávky
Dodací lhůta ks

Po slevě
ks

Cena
celkem

Hmotnost

37,00 21 315,84

Ceny uvedeny bez DPH v EUR.

21 315,84Celkem  EUR
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