
* Úspory vycházející z odhadované maloobchodní ceny. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Nabídka platí pouze u autorizovaných prodejců Microsoft Surface pro střední a východní 
Evropu. Nabídka je dostupná pouze v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Řecku, na Kypru, na Maltě, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku a Chorvatsku a jen 
pro komerční zákazníky. K dispozici je omezené množství. Nabídka platí od 1. října 2021 do 31. prosince 2021 nebo do vyprodání zásob. Nabídka platí v době nákupu pro jednu transakci na 20 
kusů oprávněného výrobku stejného typu (se stejným kódem SKU). 
Oprávněné kódy SKU: 
 - Surface Pro 7+ i5/8/256 platinový nebo černý (1NA-000XX: 02, 03, 04, 05, 17, 18, 19, 20) 
 - Surface Laptop Go i5/8/256 platinový, ledově modrý nebo pískovcový (TNV -000XX: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40) 
Pro každého zákazníka pouze jednorázová nabídka. Nabídku nelze použít znovu pro jiný produkt nebo jiný oprávněný kód SKU. Nárok na jeden nákup pro každého zákazníka ze schváleného 
seznamu stanoveného společností Microsoft podle konkrétních kritérií. Nabídka platí pouze na komerční produkty. Kryt Surface Pro Type Cover se prodává samostatně. Nabídka je nepřenosná, 
neplatí pro dřívější objednávky a nemusí být kombinovatelná s jinými nabídkami. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo své nabídky zcela nebo zčásti a bez předchozího upozornění zákazníků 
kdykoliv aktualizovat, měnit, zrušit nebo ukončit.

Obraťte se na svého zástupce společnosti Microsoft nebo na některého z prodejců produktů Surface

Zařízení Surface for Business jsou připravena pro vystavení profesionální zátěži, mají bezpečnostní čip Windows 
10 Pro a TPM 2.0 a umějí „pracovat z domova“ díky displeji PixelSense s vysokou hustotou PPI, reproduktorům 

Omnisonic, HD kamerám a studiovým mikrofonům.

Surface Laptop s vyváženým výkonem, výdrží 
baterie a krásou, které vám pomohou dotáhnout 

práci až do konce.

Surface Laptop Go

Kupte si 15× Surface Laptop Go (i5/8/256)  
a získejte dalších 5 zdarma = až 25% sleva

Kultovní Surface 2 v 1, nyní ještě rychlejší. 
Ultralehký, všestranný, s 12,3” dotykovou 

obrazovkou.

Surface Pro 7+

Kupte si 15× Surface Pro 7+ (i5/8/256)  
a získejte dalších 5 zdarma = až 25% sleva

Rozhodněte se pro startovací sadu a objevte pro sebe Surface

Věříme, že firmy, které se rozhodnou pro Surface, stráví méně času správou zařízení a utratí za ni méně peněz. 
Zaměstnanci budou navíc více v bezpečí, budou produktivnější, budou moci více spolupracovat a z práce budou 

mít celkově lepší zážitek – i při práci z domova.

Surface Starter Kit

Omezená jednorázová nabídka pro nové zákazníky. Při prvním nákupu 
Surface Pro 7+ nebo Surface Laptop Go ušetřete až 25 %.
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