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 Ponudba št.: 2021-01138
Ljubljana, dne 24.08.2021
Dokument velja do: 07.09.2021
Naročilnica: 
Način plačila: nakazilo na TR

TRR: SI56 0201 1001 7035 445
Sklic: 00 2021-01138

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.KOMARNIK fiksni, pvc držala ali Z nosilec, beli, čoko, siva, antracit7019, DB703, 1,28 m2 30,00 22 22% 29,95
2.IZDELAVA, brez meritve, dostave, montaže in montažnega materiala, (prevzem 

blaga FCO atelje TPC Murgle ali skladišče Ljubljana)
1,00 kos 90,00 99 22% 0,90

Znesek brez popusta: 128,40
Popust: -97,55

 
Skupaj vrednost brez DDV: 30,85

Osnova 22%: 30,85
DDV 22%: 6,79

Za plačilo EUR: 37,64

Komarnik fiksni: Sestavljen je iz alu profila (dim. 25×11 mm) in skoraj nevidne mreže iz steklenih vlaken, ki je odporna na 
zunanje vremenske vplive, minimalno zmanjša pretok zraka in je vpeta v profil z gumirano cevjo. OMEJITEV DIMENZIJ: 
Max. višina: 220 cm, Max. širina: 220 cm Najmanjša obračunska enota: 1m². MREŽE: Standard,Clear 
view,Belavista,Alu,Ekstra,Antipolen. MOŽNE BARVE OKVIRJA: RAL 7016 (antracit), DB 703 (strukturna siva), RAL 9006 
(siva), RAL 9010 (bela), RAL 8019(rjava), Imitacija lesa, po naročilu: RAL po izbiri. Primeren za zunanje senčenje in 
zaščita proti mrčesu.

Dodatne informacije za komarnik fiksni:
http://pluton.si/komarniki/245-2/

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 50% 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).

5. Plačilo 48,80€ za obisk na terenu (v delovnem času) svetovanje in izdelava ponudbe. Za oddaljen kraje več kot 30 km je znesek 
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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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


