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Zadání č. 2 

Plnění kupních smluv 
Objednávka 

Návěští zásilky – e-mail 

Pracujete jako vedoucí obchodního odd. společnosti FRUIT LIFTS, spol. s r. o., 120 00 Praha 2, 
Soukenická 16. Zabýváte se distribucí čerstvého ovoce kvality BIO do prodejen zdravé výživy.  

Úkol A  

Objednejte u spol. s. r. o. OVO, 130 00 Praha 3, Sedlářská 151 – dovozce produktů ekologického 
ovocnářství s kvalitou BIO, o které jste se dozvěděli na internetu, zboží podle následující dispozice: 

Jablka sorty Delicius varianta zelená 3 000 kg po Kč 30,00 za 1 kg 
Pomeranče Španělsko 2 000 kg po Kč 35,00 za 1 kg 
Banány Kostarika 1 000 kg po Kč 28,00 za 1 kg 
Ananas Asie 1 000 ks po Kč 30,00 za 1 kus 
Kiwi jižní Evropa 5 000 ks po Kč 5,00 za 1 kus  

Ceny uvádíte bez DPH. Zboží si přejete dodat do 10 dnů (uveďte konkrétní datum). Požádejte 
dodavatele, aby Vám zaslal certifikáty osvědčující původ ovoce a  ekologický způsob pěstování 
v kvalitě BIO. Přijetí objednávky si přejete potvrdit e-mailem. 

Pokud Vás kvalita zboží a služeb dovozce uspokojí, máte zájem o dlouhodobou spolupráci. 
Objednávka má číslo 930/08. 

☺ Úkol vypracujte do předtisku, který je uložený pod jménem FRUIT LIFTS.doc. Písemnost 
uložte jako Příjmení-A.doc. Výčet zboží upravte přehledně (na tabulátorové zarážky, nebo do 
skryté tabulky). Uveďte Naši značku 03/11/08/vaše iniciála. Vypracovaný úkol vytiskněte. 

Úkol B  

Vypracujte e-mailové návěští zásilky pro svého odběratele, prodejnu Zelenina Jaroslava Vybíra-
lová, e-mail vybiralova@oaplzen.cz.  

Pozítří, tj. ……, přivezete do prodejny jako obvykle zboží podle telefonické objednávky paní Vybí-
ralové ze dne 3. května 2008, a to skleníkovou zeleninu z dovozu. Z provozních důvodů však tento-
krát nemůžete respektovat otevírací dobu prodejny paní Vybíralové, proto ji poproste, aby byla 
přítomna v prodejně již v 7:00 hodin. Poděkujte jí za vstřícnost. 

E-mail podepište tak, aby bylo zřejmé, že zprávu posíláte z Vaší firmy. 

☺ Otevřete si Outlook Express, můžete zvolit složku Doručená pošta, otevřete dialogové okno pro 
„Novou zprávu“, do řádku „Komu“ uveďte adresu vybiralova@oaplzen.cz, do řádku 
„P ředmět“ vepište heslo vyjadřující věc, do těla zprávy napište text.  E-mail skutečně odešlete. 
Vaše zpráva se zobrazí na počítači v kabinetu prof. Peštové, odkud ji bude možné vytisknout. 

Přesto bude vhodné, abyste svoji práci sami doložili. Zvolte složku Odeslaná pošta, dvojklikem 
zobrazte svoji zprávu a přes menu Soubor ji vytiskněte. 
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Objednávka č. 93008 

Vážení obchodní přátelé, 

na internetu jsme se dozvěděli, že dovážíte produkty ekologického ovocnářství s kvalitou BIO. 
Máme zájem distribuovat takové zboží do prodejen zdravé výživy, a proto objednáváme toto ovoce: 

Jablka sorty Delicius ........varianta zelená ................ 3 000 kg ....................po Kč 30,00 za 1 kg 
Pomeranče........................Španělsko........................ 2 000 kg ....................po Kč 35,00 za 1 kg 
Banány..............................Kostarika......................... 1 000 kg ....................po Kč 28,00 za 1 kg 
Ananas..............................Asie................................. 1 000 ks ....................po Kč 30,00 za 1 kus 
Kiwi.................................. jižní Evropa .................... 5 000 ks ....................po Kč 5,00 za 1 kus  

Ceny uvádíme bez DPH. Zboží dodejte do 10 dnů, tj. do 15. května 2008. Zašlete nám prosím cer-
tifikáty osvědčující původ ovoce a  ekologický způsob pěstování v kvalitě BIO. Přijetí objednávky 
potvrďte e-mailem. 

Pokud nás kvalita zboží a Vašich služeb uspokojí, máme zájem o dlouhodobou spolupráci.  

S pozdravem 

Milada Peštová 
vedoucí obchodního oddělení 


