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BALUSTRADA ROTUNDA DIN ALUMINIU CU BARE ORIZONTALE

IMITATIE LEMN - Nuc
Cu doua bare orizontale de siguranta:

54 Euro / Ml

Cu trei bare orizontale de siguranta:

57 Euro / Ml

Cu patru bare orizontale de siguranta:

60 Euro / Ml

SUPLIMENTAR
1. + 7 Euro / Ml - fixare laterala a montantului
2. + 3 Euro / Ml - fixare 2 bare ornament cu suport de traversa
3. + 4 Euro / Ml - fixare 3 bare ornament cu suport de traversa
3. + 5 Euro / Ml - fixare 4 bare ornament cu suport de traversa

Preturile sunt exprimate in Euro si sunt preturi finale de vanzare. Alte detalii despre oferta in pagina 2

Promotia este valabila pentru contracte incheiate in perioada Mai - Iulie 2017, in limita
stocului disponibil rezervat pentru aceasta promotie!!! Programarea montajelor se face in
functie de agenda de lucru de la data semnarii contractului.

CONDITII COMERCIALE
► Preturile sunt exprimate in Euro, plata se face in LEI la cursul ING BANK din data facturarii
► Preturile sunt valabile pentru montaj in Bucuresti si Judetul Ilfov.
► Pentru montaje in afara judetului Ilfov se aplica suplimentar o taxa deplasare echipa de montaj,
discutata pe fiecare lucrare / proiect in parte, in functie de anvergura lucrarii si distanta
► Preturile prezentate cu titlu promotional avand valabilitatea afisata sunt intocmite pentru plata
contractelor: 70% avans - 30% la montaj. Oferim clientilor posibilitatea unor modalitati de plata
alternativa astfel:
→ 50% avans - 50% la montaj, cu majorarea pretului produsului solicitat: + 7%
→ 30% avans - 70% la montaj, cu majorarea pretului produsului solicitat: + 12%
→ 100% la montaj, cu majorarea pretului produsului solicitat: + 15%
DETALII DESPRE OFERTA:
► Pretul este calculat pentru balustrada cu bare orizontale fixate pe montant.
► Inaltime totala Hp = 900 - 950 mm deasupra mana curenta;
► Montantii sunt fixati la o cota de 900 - 950 mm unul fata de altul, in cazul scarilor, montantii
o treapta DA - doua sau trei NU in functie de simetria treptelor pe rampa
► Culori disponibile IMITATIE LEMN:
→ Nuc - preponderent pe stoc
→ pentru alte nunate, atat pretul cat si termenul de livrare vor fi prezentate pe fiecare
lucrare in parte.
Costuri suplimentare
► In cazul in care clientul doreste montantii fixati la distante mai apropiate ( 700 - 800 - 850 mm)
sau chiar mai aproape, preturile se recalculeaza strict pe obiectiv.
► In cazul montajelor pe scari, in cazul in care clientul doreste montantii fixati o trepata DA una NU
pretul se recalculeaza in functie de consumul suplimentar de accesorii
Termen montaj / Inceperea montajului:
► Termene de montaj variaza intre 1 - 5 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii, pentru lucrarii
de pana la 40 - 50 ml, peste aceasta cantitate, termenul de montaj se discuta punctual, pe fiecare
proiect in parte.
► Executia poate demara la una - doua zile dupa semnarea contractului si incasarea avansului sau la o
data ulterior programata in functie de agenda de lucru privind montajele in executie la data semnarii
contractului.
►Programarea montajelor se face doar in baza semnarii contractului de Prestari Servicii si achitarea
avansului, asa cum este el stipulat in promotie sau in functie de modalitatea de plata agreata de clienti

Pentru masuratoare de ofertare, inainte de semnarea contractului si incasarea avansului, firma
noastra aplica o taxa de deplasare / masuratoare de: 150 lei in Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul
Ilfov, ulterior semnarii contractului taxa se scade din valoarea totala reiesita.In afara Bucurestiului sau
Judetului Ilfov, taxa de deplasare / masuratoare este de 1,8 lei / Km x 2 (dus - intors)
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