
Můžete použít jako vzor pro odeslání objednávky...vše psané kurzívou prosím smažte..:)
Text Vaší objednávky mi prosím zkopírujte přímo do mailu – neposílejte v příloze !!!

Dobrý den,

objednávám tímto fotografie níže uvedené – např. vše JPEG pro osobní užití/ nebo vše A4 + JPEG/ 
nebo vše B6 + JPEG atd…  ( JPEG je označení pro elektronickou fotorafii )

MČR Žactva Bílá: - vždy je nutné uvádět z jakého závodu jsou vybrané fotografie !!!
IKS 7336 – JPEG
IKS 7340 – tisk A4 + JPEG
– v jakém formátu či formě máte o fotografii zájem můžete napsat ke každé fotografii, 
nebo hromadně viz. výše... 

RKZ 5 Špindlerův Mlýn
FFN 0477, SKI 5953 – JPEG – NEZÁVODNÍ
 – nezávodní fotografie jsou za cenu 75,-/ks za JPEG – musí být uvedeno „NEZÁVODNÍ“

ÚKZ Černý důl
SKI 7629, SKI 7630, SKI 7631, SKI 7632, SKI 7633, SKI 7634, - objednáte-li si šest a více 
fotografií z jedné série v elektronické podobě, platíte jen za prvních pět!

Tištěné prosím zaslat na adresu: …….u zaslání Českou poštou stačí adresa, u zaslání na výdejní
místo Zásilkovny je nutné napsat Vaše tel. číslo a adresu vybrané zásilkovny

PROSÍM, vždy mi posílejte jen čísla specifická, která najdete nalevo u každé fotografie 
např. SKI_1234 – uvádějte vždy celé číslo včetně SKI, RKZ, FFN apod.. Děkuji!

PROSÍM, nežádejte mě o jakoukoli slevu – v průběhu sezóny máte možnost zakoupit 
fotografie přímo na daném závodě (když jsou podmínky k postavení fotostanu), se slevou 
až 20%, někdy navíc s akcí 1+1 zdarma na tištěné fotografie !!!, + vždy několik dní po 
daném závodě se slevou 10% přes internet. 
Tyto slevy mají jasný cíl, a to rovnoměrně rozdělit zájem o fotografie v čase/v průběhu celé
sezóny, abych se ihned po ukončení lyžařské sezóny mohl věnovat naplno dalším sportům.

Jestliže objednání necháte na konec sezóny, můžete si vybrat ze zhotovených fotografií 
opravdu jen ty nejlepší, ale je již počítáno ze standardního ceníku. Děkuji za pochopení!

Jedinou výjimkou jsou věrní zákazníci, objednávající každý rok a v průběhu celé sezóny, 
kterým individuálně dle dané objednávky např. nepočítám poštovné, přidám nějakou kopii 
objednané fotografie navíc, přidám JPEG další ze série navíc apod..
Máte-li nějakého takového kolem sebe, určitě Vám potvrdí, že býti věrným odběratelem se 
vyplatí :).

Děkuji, že máte zájem o mnou zhotovené fotografie, že si dáte tu práci takto krkolomně si 
je objednat, a snad Vám tento „manuál“ alespoň trochu tuto nutnost zpříjemní.
Děkuji, že tím podporujete to co dělám!


