
Pluton plus d.o.o.
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
www.pluton.si  e: info@pluton.si
051 818 051

 

 Ponudba št.: 2021-00637
Ljubljana, dne 03.05.2021
Dokument velja do: 17.05.2021
Naročilnica: 
Način plačila: nakazilo na TR

TRR: SI56 0201 1001 7035 445
Sklic: 00 2021-00637

Vse izdelke si lahko ogledate v našem razstavnem ateljeju. Roki dobave so objavljeni na spletni strani www.pluton.si

Poz. Vrsta blaga - storitev Kol. EM Cena brez 
DDV

R % DDV % Vred. brez 
DDV

1.Roleta predokenska IDEAL 45 ALU lamele 3 kos 181,80 0 9,5% 545,40
2.Izdelava in osnovna montaža, Drobni material pri montažah 1 kpl 40,00 0 22% 40,00
3.IZDELAVA po meri, meritev, dostava in osnovna montaža, do 50km  v delovnem 

času
1 kpl 90,00 0 22% 90,00

 
Skupaj vrednost brez DDV: 675,40

Osnova 9,5%: 545,40
DDV 9,5%: 51,81

Osnova 22%: 130,00
DDV 22%: 28,60

Za plačilo EUR: 755,81

ROLETE: Predokenske rolete z VIDNO omarico:IDEAL,OVAL,ČETRT-OVAL. S PODOMETNO omarico: PODOMETNA 
90°, PODOMETNA 20°. Sestava: ALU omarica, ALU konzola, ALU vodila s ščetko, ALU zaključna letev, kovinsko 
vreteno, krogljični ležaji, varnostne vzmeti, uvodnik, puša, kolo, rolica s ščetko, lamele: ALU ali PVC barve po barvnem 
vzorcu (vse ALU lamele so eretirane), avtomat (bel, siv, rjav). Standardne barve omaric, vodil in zaključnih letev so: Bela 
RAL9010, Siva RAL9006, Rjava RAL8019, Siva RAL9007, Antracit RAL7016 in DB703. Rolete se lahko izdela z ali brez 
ROLO komarnika. Vsi rolo komarniki imajo standardno vgrajeno zavoro. Pod roleto je možna vgradnja tudi PLISE 
komarnika. Upravljanje: Ročno (avtomat z gurtno ali monokomandna palica), električno (stikalo ali preko daljinskega 
upravljalca). Za popolno zatemnitev se lahko naroči izdelavo rolet brez perforacije. Vetrni razred 3 - SIST EN 13659:2004. 
Več info: http://pluton.si/rolete/predokenske-vidne-2/rolete-ideal/

Naročilo potrdite po eni od navedenih možnosti:

1.Ob celotnem predplačilu (ob naročilu) vam priznamo še 3% popust(odštejete sami od končnega zneska). Ne velja za plačila s kartico 
in artikle v akciji (že upoštevano v ceni). Velja za plačila prejeta v roku veljavnosti ponudbe. Že vključuje obresti na avanse, skladno z 
41. členom ZVP,

2. Plačilo ob naročilu 40% avans, ostalo plačilo vsaj štiri dni pred montažo - dobavo, ki že vključuje zakonske obresti na avanse, 
skladno z 41. členom ZVP,

3. Plačilo po pogodbi (velja samo za veleprodajne redne plačnike),

4. Plačilo zavarovano z bančno garancijo (pridobite na svoji banki).

OPOMBE: S plačilom ponudbe potrjujete pravilnost naročila, ter s tem sprejemate naše prodajne in plačilne pogoje. Prosimo, da pozorno preberete 
splošne pogoje, saj nepoznavanje le-teh ne more biti predmet kasnejših reklamacij. Vse dodatne info na www.pluton.si. Ponudbe, ki so narejene na 
osnovi podatkov stranke pred našim obiskom na objektu se lahko tudi razlikujejo od dejanskih podatkov. Roki dobave se spreminjajo in so ažurno 
objavljeni na www.pluton.si.  Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo. Vsi pogoji veljajo samo v roku veljavnosti ponudbe. Morebitna napeljava 
električnega vodnika in priklop na elektriko nista zajeta v ceni. To mora narediti usposobljen električar. S plačilom ponudbe potrjujete pravilnost naročila, 
ter s tem sprejemate naše pogoje poslovanja, prodajne in plačilne pogoje. Vse dodatne info in roki dobave na www.pluton.si
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5. Plačilo 40 € za obisk na terenu (v delovnem času) svetovanje in izdelava ponudbe. Za oddaljen kraje več kot 30 km je znesek 100€. 
(Znesek se ob naročilu izdelkov iz ponudbe odšteje pri končnem plačilu).

 - Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja, objavljeni na www.pluton.si

ID številka za DDV: SI57461317
Matična  št : 5903378
Osnovni kapital : 8.763,15 €
Glavna dejavnost: 43.290
Poslovni račun pri NLB d.d.:
SI56 0201 1001 7035 445
IBAN code: SI56020110017035445
SWIFT: LJBASI2X

Razstavni atelje PLUTON Cesta v 
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Ogled eksponatov možen brez 
svetovalca med 7,00 do 20,00 ure,
 ob sobotah med 7,00 do 14,00 ure. 
Nedelje in prazniki zaprto.
 Za strokovno svetovanje s svetovalcem 
se je potrebno predhodno dogovoriti.

OPOMBE: S plačilom ponudbe potrjujete pravilnost naročila, ter s tem sprejemate naše prodajne in plačilne pogoje. Prosimo, da pozorno preberete 
splošne pogoje, saj nepoznavanje le-teh ne more biti predmet kasnejših reklamacij. Vse dodatne info na www.pluton.si. Ponudbe, ki so narejene na 
osnovi podatkov stranke pred našim obiskom na objektu se lahko tudi razlikujejo od dejanskih podatkov. Roki dobave se spreminjajo in so ažurno 
objavljeni na www.pluton.si.  Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo. Vsi pogoji veljajo samo v roku veljavnosti ponudbe. Morebitna napeljava 
električnega vodnika in priklop na elektriko nista zajeta v ceni. To mora narediti usposobljen električar. S plačilom ponudbe potrjujete pravilnost naročila, 
ter s tem sprejemate naše pogoje poslovanja, prodajne in plačilne pogoje. Vse dodatne info in roki dobave na www.pluton.si


