
 

Användarens namn * Akademi/enhet *

Användarens signatur * Rumsnummer/placering *

Användare:         * = obligatorisk uppgift

Rekvisitionen ger ovanstående användare rätt att beställa utifrån standardutbud: 

All-in-one (HP EliteOne, 23.8”), inklusive trådad mus och tangentbord   cirkapris 11 000 kr

Bärbar dator (HP EliteBook, 15.6”), inklusive dockningsstation och väska  cirkapris 15 000 kr

Bärbar dator (HP EliteBook, 13.3”), inklusive dockningsstation och väska  cirkapris 13 000 kr

Bildskärm (HP EliteDisplay, 23”)      cirkapris 1 750 kr

Trådlös mus och tangentbord       cirkapris 450 kr

iPhone, inklusive skärmskydd och fodral      cirkapris 6 500 kr

iPad, inklusive fodral      Endast WiFi cirkapris 3500 kr Wifi + Cellular cirkapris 4 500 kr 

IT
E-post: it@hb.se, telefon: 033-435 46 90, besök: Servicedesk, B3, Balder, Allégatan 1.

Rekvisition för IT-utrustning (standardutbud)

 

Beställningen gäller upp till ett värde av, ange belopp
 

Organisationsenhet (XXXX) * Aktivitet/projekt (XXXXXX) *

 

Mottaget (datum & signatur) Beställning slutförd (datum & signatur)

Ifylles av enhetschef eller motsvarande: 

Ifylles av IT: 

Underskrift enhetschef eller motsvarande *     Datum  * 

Namnförtydligande *

 

Ärendenummer (ifylles av IT)

Övrig information 

Abonnemangsval:

Nytt mobilabonnemang (flatrate, 3GB data) Utökat datapaket (10GB)    Portering, privat nummer: 

Nytt MEX-abonnemang (flatrate, 3GB data) Utökat datapaket (10GB)   ________________________ 

Befintligt HB-abonnemang

Mobilt bredband (10GB, endast för iPad. För dator, kontakta IT)

Fast anknytning

Aktuellt standardutbud finns under: www.hb.se/inkop
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