Árajánlat az mmcité utcabútorokra
Ajánlatkérő:

Kelte:
Típus

FL650b

Gartenstúdió
Steffler István

2016.05.12
Termék

Virágláda

Sorozat

Florium

Leírás

Darabár

210 l, négyzetes alaprajz 700x700
mm, borítás fenyőfa lécekből
Kedvezmény
Ár kedvezmény után

139 000 HUF
19 000 HUF
120 000 HUF

Mennyiség

4
4
4
Összesen

Összesen

556 000 HUF
76 000 HUF
480 000 HUF
480 000 HUF

vagy
Típus

FL650tk

Termék

Virágláda

Sorozat

Florium

Leírás

Darabár

210 l, négyzetes alaprajz 700x700
mm, borítás kezelt trópusifa
lécekből
Kedvezmény
Ár kedvezmény után

182 000 HUF
26 000 HUF
156 000 HUF

Mennyiség

4
4
4
Összesen

Összesen

728 000 HUF
104 000 HUF
624 000 HUF
624 000 HUF

Figyelmeztetés: Az ajánlatban megadott valamennyi termék, azok leírása, képi megjelentése az egész EU területére kiterjedően közösségi védettséget élvez, bejegyzett védjegy és
formatervezési mintaoltalom, a szerzői jog védelme alatt áll, azok magyarországi kizárólagos jogosultja az mmcité3 Kft.
A szellemi termékekre vonatkozó jogokat a jogtulajdonos a magyarországi felhasználás tekintetében az mmcité3 Kft-n kívül senkire át nem ruházta, az illegális használat vagy a jogok más
jellegű sérelme esetén az mmcité3 Kft. joga és a jogtulajdonosok érdekében kötelessége, hogy a jogsértővel szemben haladéktalanul büntetőeljárás kezdeményezzen, illetve az ezzel
kapcsolatosan felmerülő kára megtérítése iránt polgári jogi igényt terjesszen elő.

Szállítás (Bílovice - Balatonboglár)
Kidolgozta:

79 000 HUF

Pém Viktor
üzleti
képviselő
mobil
0630 489 4300
pem@mmcite.hu

Megjegyzés:
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a telepítés, az alépítmény és a rögzítő elemek árait. Az árak a megadott mennyiségekre érvényesek.
Az árak 2016.12.31.-ig érvényesek. A megnevezett termékekre 36 hónap garanciát vállalunk.
Szállítási határidő 6 hét a megrendelés kézhezvételétől.
Színválaszték: Az acélrészek sztenderd színezete: 9005 fekete, 9006 ezüst világos alumínium, 9007 ezüst sötétebb alumínium, 7016 antracit szürke, 5002 ultramarin kék. A
RAL mintakönyv további árnyalatait megegyezés által lehet választani.
Fizetési feltételek:
- előleg a teljes megrendelés összegéből
- 15 nap fizetési határidő
- illetve megegyezés szerint
Az összes megrendelőre az mmcité3 kft. biztosítási limitet kér. Abban az esetben, ha azt a biztosító elutasítja az mmcité3 kft. bankgaranciát, illetve kezességvállalást kérhet
a Megrendelőtől. Abban az esetben, ha ezek nem lehetségesek az mmcité3 kft. a megrendelést elutasíthatja.

Amennyiben a Megrendelő kivitelezi az alépítményt, azt pontosan a Szállító által leadott tervek alapján kell készíteni. A terveket a Megrendelőnek kell igényelnie.
mmcité3 kft., 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 83/3
tel. 06 23 332 041, fax: 06 23 332 042, info@mmcite.hu, www.mmcite.com

Amennyiben a Megrendelő kivitelezi az alépítményt, azt pontosan a Szállító által leadott tervek alapján kell készíteni. A terveket a Megrendelőnek kell igényelnie.
A megnevezett termékekre 36 hónap garanciát vállalunk a szállítólevél aláírásától számítva
A garancia csak abban az esetbe érvényíthető, ha a termékek használata és karbantartása pontosan a gyártó utasításai és az érvényes jogi előírások alapján történt.
A garancia rejtett anyag és gyártási hibákra vonatkozik, illetve azok által keletkezet hibákra.
A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek szakszerűtlen használattal vagy raktározással keletkeznek, illetve vandalizmussal és rendes használat melletti
elhasználódásnál keletkeznek. A garancia nem vonatkozik természeti csapások és más külső klimatikus behatások által keletkezett károkra.

Szállító a megrendelés tárgyát képező termékekre tulajdonjogát a vételár, a jelen árajánlatban rögzített díj, Megrendelő által történő maradéktalan kiegyenlítéséig
fenntartja. A tulajdonjog fenntartás tényéről, a Megrendelő köteles tájékoztatni a vele szerződéses kapcsolatban álló bármely érdekelt harmadik felet. E tájékoztatás
elmaradásából a Szállítót ért kárért a Megrendelő felel.

mmcité3 kft., 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 83/3
tel. 06 23 332 041, fax: 06 23 332 042, info@mmcite.hu, www.mmcite.com

