www.mobilfahaz.eu
1954art@gmail.com
+36 70 3892515 Megrendelés sor száma: ---------visszaigazolom a fenti rendelésben szereplõ áruk szállításra elõkészítését:

2012 év….......…..hó…..…napján.

MEGRENDELÉS automatikus opcióval: BÜFÉFAHÁZ VONTATHATÓ KIVITELBEN.
2012 .12. készült séria 200 db.készült el eddig ez a modell 25 országban.
ALAP MODELL 25 - 45 munkanap + 10 türelmi napra számithó mindig a jelenlegi kapacitást figyelembe vételével 90 nap is elöfordulhat.
+ az EXTRÁK IDEJE RÁSZÁMITANDÓ az itt megrendelt termékek elkészülési idejére.
Metaltechnik vállalkozástól a következõ TERMÉKEKET rendeljük ezen autómatikus opciós szerzõdés alapján, az itt leirtak szerint,
Cégtulajdonos: Tóth János
Székhely: Hungary, 2151 Fót Németh K. U. 37.
Sweet Dream CE: TERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS
GYÁRTÓ és FORGALMAZÓJA
Export – Import Közvetlen vonal: +36703892515
MEGRENDELŐLAP részletezés
minden egyes büfékocsihoz külön megrendelőt kell kitölteni!
a megrendelni kívánt összetevőt x-elje be, a feltüntetett árak nettó árak,
Büfékocsi alap modellek. Büfékocsi 50 % fa 2,5 mx1,50- es kivitel alapfelszerelés-EXTRA MOBIL BOX- 750 kg
1.400.000 Ft
Büfékocsi fa 2,5 mx2 m-es kivitel alapfelszerelés –SWEET WOOD- 1300 kg
1.800.000Ft
Büfékocsi fa 4 mx2 m-es kivitel alapfelszerelés –SWEET WOOD- 1350 kg
2.200.000Ft
Vizsga,frsz, eredet vizsga,név átírás forgalmival –frsz + 7 nap rászámolandó
biztosítással megkötve + 120 000 Ft.




A büfékocsi alapkivitel a következöket tartalmazza: 5 % stadur panelböl-jól bevált szigetelt fehér müanyag tetövel.
oldalak fa. – A 95 % fából készült 1000 kg önsúlyu büfékocsi – összsulya 1300 -1350 kg.
nyíllászárók és a Kocsi teljes faszerkezete tűzvédelemmel kezelve, minden fa elem 4 x lakozott speciál lakkos időtálló kivitel.Bejárati ajtó, ablak 1 db. 3 fázis
mosogató, bojler csapokkal szerelve,ÉV.relé, 4 x16A,4 db. 2 es konnektor, elektromos bekötési lehetőség, belső elosztással,neonok vagy ledes lámpák 2 db,
kiszolgáló pult, telephelyünkön átvehető szerződés szerint minden alap típusban benne van.
Következö Extrák rendelhetöek beépítéssel : ezek sulyával plusszban számolni kell a beépitésnél.

pótkerék
25.000Ft 

Kurbli
3.000Ft 

vonoszárlak zár
15.000Ft 

elszivó motor nélkül
50.000Ft 

elszivó motorral
100.000Ft 

elektromos bekötö sett
30.000Ft 

Pb palack szekrény
100.000Ft

kerék kötény
/1fm (minden megkezdett méter )
netto


.....fm x 5.000Ft = .............Ft 10 fm 50 e ft nagy kocsi

vonószár pult
50.000Ft 

extra ablakok /db


.....db x 30.000Ft =
.............Ft

rozsdamentes fali burkolat
50.000Ft 

gép süllyesztés a pultba /db


.....db x 30.000Ft =
.............Ft

felsö polc /1fm (minden megkezdett méter kiszámlázva)


.....fm x 15.000Ft =
.............Ft

alsó szekrény ajtó /db


.....db x 10.000Ft =
.............Ft

kovácsolt vas ablak támasz /db


.....db x 5000Ft = .............Ft

fagyasztóláda fészek
30.000Ft 

fagyasztóláda
70.000Ft 

hütö háztartási
60.000Ft 

cégér
15.000Ft 
A rendelés nettó összértéke:
............................Ft
Azaz............................................................... Ebböl a mai napon fel vettem -----------------------------------összeget előlegként aláirás:………………..…..
Fizetési ütem: Az összérték 50% szerzödéskor azaz ma-75% ig 7 nap múlva , elvitelkor a fennmaradt 25% ot rendezem.
Megrendelő: a megrendelés aláírásával tudomásul veszem, hogy nem rendelek utólag semmit ebben az árban.
Céges iratokat pontosan idöben leadom legkésöbb a 75 % ig fizetés napjáig vagy elfogadom a vizsga késését.
Kelt Fót :

2012.………..hó………..nap.
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Tóth János E.V.
Metaltechnik egyéni vállalkozás,
Telefon: +36703892515
E-mail: 1954art@gmail.com
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VPID: -HU 000 17 45081
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név:.................................................................................
tel:...................................................................................
cím:….............................................................................
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