
  Zadání 4_OA 

  UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV 
 
 Objednávka 
  

2009/10

Jste majitel(ka) kadeřnického salonu Visual, 346 01 Horšovský Týn, Šumavská 13. 

Úkol A 

Od s. r. o. Henna, 741 01 Nový Jičín, Jiráskova 2, jste obdrželi katalog pro léto 2010. Zaujala vás 
v něm nabídka přírodních přípravků pro úpravu a regeneraci vlasů zn. Henna. Chcete si vyzkou-
šet kvalitu produktů a ověřit zájem zákazníků, proto objednejte po deseti kusech následující 
zboží: 

o přírodní bylinná barva na vlasy – tizian po Kč 123,-- 
o vlasový zábal z henny " " 79,-- 
o jemný bylinný šampon z henny " " 62,-- 
o regenerační vlasový gel " " 60,-- 
o silně tužící vlasový gel " " 67,-- 
o balzám na barvené vlasy " " 65,-- 
o šampon proti lupům, 0,5 l " " 105,-- 

Ceny uvádíte bez DPH. Přejete si, aby vám dodavatel zaslal zboží do 10 dnů na dobírku. Objed-
návku chcete potvrdit e-mailem. 

V případě, že vám i vašim klientům budou přírodní produkty z henny vyhovovat, jste připra-
ven(a) odebírat vlasové přípravky pravidelně a ve větším množství.  

� Pozn.: Pojmenování značky Henna je s velkým H, henna s malým h označuje rostlinu. 

☺ Hlavičkový předtisk najdete pod jménem Visual.doc. Uložte ho jako Příjmení.doc na plochu. 

V záhlaví odstraňte tři velká X a místo nich napište svoje jméno. Pod záhlaví doplňte údaj 

Naše značka 12/10/Vaše iniciála. Objednávka má číslo 12/2010. Stylizujte v 1. osobě 

jednotného čísla. Rozložení textu vhodně zformátujte. Po vypracování soubor zkopírujte do 

složky své třídy na serveru Maturita. Vytiskněte. 



Kadeřnický salon Visual, XXX  ŘEŠENÍ  
346 01 Horšovský Týn, Šumavská 13. 

Naše značka: 12/10/Pe 

Henna, s. r. o. 
Jiráskova 2 
741 01 Nový Jičín 

2010-08-06 

Objednávka č. 12/2010 

Vážení obchodní přátelé, 

děkuji za Váš katalog pro léto 2010. Zaujala mě v něm nabídka přírodních přípravků pro úpravu 
a regeneraci vlasů zn. Henna. Chci si vyzkoušet kvalitu produktů a ověřit zájem zákazníků, proto 
objednávám po deseti kusech následující zboží: 

o přírodní bylinná barva na vlasy Henna po Kč 123,-- 
o vlasový zábal z Henny „ „ 79,-- 
o jemný bylinný šampon z Henny „ „ 62,-- 
o regenerační vlasový gel „ „ 60,-- 
o silně tužící vlasový gel „ „ 67,-- 
o balzám na barvené vlasy „ „ 65,-- 
o šampon proti lupům, 0,5 l „ „ 105,-- 

Zboží prosím zašlete do 10 dnů na dobírku. Přijetí objednávky potvrďte e-mailem. 

V případě, že mně i našim klientům budou přírodní produkty z henny vyhovovat, jsem připravena 
odebírat vlasové přípravky pravidelně a ve větším množství.  

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem 

Milada Peštová 


