Oferta de pret loc de joaca indoor

In continuare va transmitem oferta noastra de pret pentru loc de joaca interior.
Solutia propusa se adreseaza unui spatiu de aproximativ 150 metri patrati, lasand suficient loc si
pentru alte echipamente necesare.
1. Labirint modular cu etaj din panouri
Cod: LKMPS1836
Dimensiuni aproximative: Lungime x latime x Inaltime = 6.60m x 3.30m x 2.50m
Limitele de varsta ale utilizatorilor: 3-12 ani
Inaltimea maxima a utilizatorilor: 1.45m
Numar maxim de utilizatori simultan: 25
Echipare:
- 1 buc piscina cu bile;
- 1 buc tobogan tip placa de alunecare dreapta;
- 2 buc cilindru rotitor orizontal;
- 2 buc sac de box;
- 3 seturi cilindri verticali;
- 2 set cilindri oblici;
- 1 buc rampa de urcare cu sprijin;
- 1 buc tunel cilindric de plasa;
- 1 buc cilindru sau cub de urcare la nivelul superior;
- 8 buc placi etaj;
- 18 buc placi podea.
Volum: 36 module

Pret: 14.616 € + TVA
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2. Bouncer LKAQ55634
DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime)
5,50 m x 4,70 m x 2,20 m
Greutate: 130 kg
LKAQ55634
Pret: 2.321 € + TVA

Centralizator:
Nr. crt.
Produs
Pret (euro)
1
Labirint modular LKMPS1836
14,616.00 €
2
Bouncer LKAQ55634
2,321.00 €
Total echipamente 16,937.00 €
Transport international
750.00 €
Total fara TVA 17,687.00 €
TVA
4,244.88 €
TOTAL CU TVA 21,931.88 €

Aceasta este o oferta generica, costul de transport putand diferi in functie de locul de amplasare al
echipamentelor. Valoarea finala va fi stabilita dupa clarificarea mai multor aspecte, in contract.
Oferta valabila pana in 31.12.2014
Pretul include:
• Toate elementele necesare pentru montaj
• Consultanta initiala
• Transportul echipamentelor
• Documentaţii aferente:
• Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
• Declaraţie de conformitate
• Certificat de garanţie
• Manual de utilizare şi mentenanţă
• Instrucţiuni montaj
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Pretul nu include:
• Montajul echipamentelor
• Amenajarea spatiului de joaca
• Depozitarea marfurilor (daca este cazul)
• Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
Ca modalitate de plata, se achita un avans de 70%, iar restul de 30% se achita la livrarea
echipamentelor. Echipamentele sunt pe baza de comanda.
Livrarea
Termenul de livrare este de aproximativ 4-6 saptamani din momentul achitarii avansului, în funcţie
de comenzile aflate în derulare. Acesta va fi confirmat in momentul unei comenzi ferme.
Garanţia
Toate echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie. Echipamentele sunt produse
în Uniunea Europeana.
Loftrek are implementat şi certificat Sistemul de Management al Calităţii ISO
9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: Comerţul şi
instalarea obiectelor destinate spaţiilor de joacă publice sau private şi
echipamente de fitness.
Toate echipamentele sunt executate cu atenţie la normele EN 1176/1177 (pentru
locuri de joacă). Din punctul nostru de vedere siguranţa este cea mai înaltă
prioritate.
Toate produsele sunt verificate cu atenţie înainte de a părăsi fabrica pentru a ne asigura că sunt
compatibile cu toate cerinţele acestor norme. Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi întrebări legate
de siguranţă.
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