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Ateliér FO Vedoucí ateliéru Pavel BaňkaPavel Baňka

Objednavatel Jan NovákJan NovákJan NovákJan Novák

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKYSPECIFIKACE OBJEDNÁVKYSPECIFIKACE OBJEDNÁVKYSPECIFIKACE OBJEDNÁVKYSPECIFIKACE OBJEDNÁVKY

Tisk o rozměru [ mm ] Počet kusůPočet kusů Cena dle ceníku Pozn.

1000 x 700 22 560,–

700 x 600 44 672,–

Celkem           1232,–Celkem           1232,–

Odpovědná osoba Datum      7. 2. 2011Datum      7. 2. 2011 Podpis           podpis odpovědné osoby za tiskPodpis           podpis odpovědné osoby za tisk

Vyjádření vedoucího ateliéru Souhlasím s realizací tisku a s převodem výše uvedených finančních prostředků ze 
středika ateliéru
Souhlasím s realizací tisku a s převodem výše uvedených finančních prostředků ze 
středika ateliéru
Souhlasím s realizací tisku a s převodem výše uvedených finančních prostředků ze 
středika ateliéru
Souhlasím s realizací tisku a s převodem výše uvedených finančních prostředků ze 
středika ateliéru

Datum      7. 2. 2011Datum      7. 2. 2011 Podpis:          podpis vedoucího ateliéruPodpis:          podpis vedoucího ateliéru

Příklad výpočtu ceny tisku:

formát: 700 x 600 mm = 0.7 x 0.6 m
počet kusů: 3
papír: Coated 120 g/m2

cena za 1 m2: 220,–

C = ( šířka x výška ) * počet kusů * cena za 1 m2

C = ( 0.7 x 0.6 ) * 3 * 220

C = 278,–! ! (zaokrouhlujeme vždy nahoru)


