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Árajánlat adó 

Net 21 Kft. 

2146, Mogyoród, Szent Jakab park 233 

Tel: 30/738-7459 

E-mail: fedelin.janos@szeknet.hu 

www.szeknet.hu 

 

Tisztelt Hölgyem! 

Örömmel fogadtuk érdeklődését. Árajánlatunkat az Ön igényeinek megfelelően 

állítottuk össze. Amennyiben kérdése van, vagy további információra lenne 

szüksége, hívjon vagy írjon nekünk bizalommal. 

Bízzunk a további sikeres együttműködésben, 

Net 21 Kft. 

Árajánlat kérő 

Zánka Faluház 
Böhmné Kocsis Szilvia 
8251 Zánka, Rákóczi u. 32. 
30/553-8477 
zankamuv@pr.hu 

21/320-2017-ÁA 

Árajánlat 
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Megjegyzés: 

Az árak tartalmazzák a helyszínre szállítás és a szerelés költségét, a termékek egy időben való 

megrendelése esetén.  

Szállítási feltételek: A megrendeléstől, valamint az előlegbekérő alapján beérkezett előlegtől 

számított 3-5 héten belül. 

Fizetési feltételek: 40% előleg, a fennmaradó rész pedig szállításkor készpénzben vagy 

szállítást megelőzően utalással VAGY előátutalással. 

Az előleg melletti megrendelés esetén a megrendelés kizárólag az előleg megfizetése után 

válik érvényesség. A szállítási határidő a késedelmes előleg-fizetés esetén módosul! 

A szállítási határidő a gyár visszaigazolásától függően változhat, erről 2 munkanapon belül 

értesítést küldünk! 

Az áru átadására kizárólag azután kerülhet sor, hogy a végszámla (a fennmaradó 60%) 

kiegyenlítésre került, vagy a tranzakció megkezdéséről cégünk legalább egy utalási 

bizonylatot kapott.  

Tisztelettel, 

Fedelin János 

Ügyvezető igazgató 

Budapest, 2017.06.06 

Megnevezés Kép Nettó ár /db 

- Jelenlegi függöny sín rendszer felhasználásával szabályozható DC hajtás kerül 

kiépítésre. A hajtás lehetővé teszi a fokozatnélküli sebesség állítást. 

- Jelenlegi függöny hajtó motor leszerelése, műhelyben történő átépítése, 

- Új DC hajtás kiépítése szabályozható elektronikai vezérléssel, kezelő tablóval, 

- Beüzemelés. 

Anyag és munkadíj kiszállással: 600 000 Ft+ÁFA 

Teljesítési határidő: egyeztetés szerint 

Felező függöny 

Mérete: 2 x 9,0 x 3,9 m, kiterített méret 70,2 m2 

Anyaga: 350 g/m2 B1 lángmentesített, bolyhosított sötétzöld 

bársonyhatású színpadi szövet, 75 % raffolással. 

Meglévő sínrendszerre 

264 000 Ft + 

ÁFA 

Új sín pálya 

felhelyezése a 

felező 

függönyökhöz 

Omega sínpálya kiépítése, tartószerkezettel 

20 cm-ént 4 görgős kocsi felszerelésével 

19 500 Ft + 

ÁFA/fm 


