
PLUTON PLUS d.o.o. 
Cesta v Mestni log 55 , Ljubljana
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UPN QR

Znesek brez popusta: 2.766,00

Popust: -505,20

Skupaj vrednost brez DDV: 2.260,80

Osnova 9,5%: 2.260,80

DDV 9,5%: 214,78

Za plačilo EUR: 2.475,58

Končni kupec fizična oseba

.

 

Slovenija

 

 

 

Ponudba št. 2023-00208
Kraj izdaje:
Ljubljana

Datum izdaje:
12.03.2023

Dokument velja do:
20.03.2023

Način plačila:
nakazilo na TR

TRR:
SI56 0201 1001 7035 445

Sklic:
00 2023-00208

Izdelke si lahko ogledate v razstavnem ateljeju Tpc Murgle, Cesta v Metni log 55 Ljubljana https://pluton.si/kje-smo/ in na https://www.pluton.si/

Šifra
art.

Vrsta blaga - storitev Kol. EM Cena brez
DDV

R % Cena s
popustom

DDV % DDV Vred. brez
DDV

321 Rolete GARAŽNA VRATA 55mm 2 kos 1.263,00 20% 1.010,40 9,5 191,98 2.020,80

000009 Izdelava in osnovna montaža, Drobni material pri montažah 1 kpl 40,00 0% 40,00 9,5 3,80 40,00

000012 IZDELAVA po meri, meritev, dostop do objekta, dostava in
osnovna montaža

2 kpl 100,00 0% 100,00 9,5 19,00 200,00

Rolo garažna vrata so iz kvalitetnih alu materialov z UV zaščito, katera se lahko vgradijo  tako na notranji (med špaleto oz. v prostoru), kot tudi na
zunanji strani (po fasadi).
Ker omarica garažnih vrat zavzame zelo malo prostora, se praktično lahko vgradijo v katerokoli odprtino, kar pri drugih npr. panelnih garažnih vratih ni
mogoče. Lamela 55 je polnjena s poliuretansko peno visoke gostote, kar pripomore k še večji toplotni in zvočni izolaciji prostora. Upravljanje je
električno preko daljinskega upravljalca z možnostjo ročnega odpiranja v primeru izpada električne energije. Za dodatno varnost proti vlomu so v rolete
 serijsko vgrajene protivlomne vzmeti, ki prepričujejo dvig lamel, ko so le-te spuščene. Z ALU konzolami in četrt-ovalnimi pokrovi, krogljični ležaji,
kovinska os, ALU vodila - s tesnilom.
Za 100% zatemnitev (svetle barve) naročite lamele brez perforacije. Serijsko vgrajene protivlomne vzmeti.  Več info: http://pluton.si/rolete/garazna-
vrata/
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OPOMBA: S plačilom ponudbe potrjujete pravilnost naročila, ter s tem
sprejemate naše pogoje poslovanja https://pluton.si/pogoji-poslovanja/

Roki dobave so navedeni na https://www.pluton.si/blog/  

Naročilo potrdite s plačilom (nakazilo na TR.ali Mbills aplikacija) po eni od navedenih možnosti: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1.Ob celotnem predplačilu (ob naročilu) vam priznamo še 3% popust(odštejete sami). Ne velja za 
akcije (že upoštevano v ceni). Velja za plačila prejeta v roku veljavnosti ponudbe. Že vključuje obresti na avanse, skladno z 41. členom ZVP,
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2. Plačilo 50% avans, ostalo štiri delovne dni pred montažo - dobavo (ki že vključuje zakonske obresti na avanse, skladno z 41. členom ZVP).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3. Plačilo, obročno zavarovano z bančno garancijo (pridobite na svoji banki).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4. Plačilo 61€ za obisk na terenu (v delovnem času) svetovanje in izdelava ponudbe. Za oddaljen kraje več kot 30 km je znesek 100€.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5. S pet zvezdnično oceno na googlu možnost pridobitve dodatnih 5% popust. Na e pošto pošljite, da se zanimate za to opcijo in poslali vam bomo
pogoje in navodila. 
_________________________________________________________________________________________________________________
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