Αθήνα, 2 Αππιλίος 2019
Αξιόηιμοι Κύπιοι
Είμαζηε ζηην εςσάπιζηη θέζη να ζαρ πποζθέποςμε 3 διαθοπεηικούρ ηπόποςρ απόκηηζηρ ηος Αςηόμαηος
Αναλςηή Μέηπηζηρ Ταινιών Ούπων URILYZER 100 PRO.
Αγοπά ηος αναλςηή.

URILYZER 100
open version







Αξία αναλςηή
ΦΠΑ
Εξοδα εγκαηάζηαζηρ, εκπαίδεςζηρ &
κόζηορ έναπξηρ ππώηηρ λειηοςπγίαρ (με ΦΠΑ)
Σύνολική αξία
Έκπηυζη (αθοπά εξόθληζη)
Τελική αξία με ΦΠΑ
Πποκαηαβολή
Υπόλοιπο για σπημαηοδόηηζη
Ποζό δόζηρ (πλέον ΦΠΑ)
Απιθμόρ Δόζευν (επιηόκιο 9,6%)
Σςνολικό ποζό ηόκυν ζηοςρ 60 μήνερ
Σςνολικό ποζό πληπυμηρ σπημαηοδοηούμενος ποζού
Εηήζια Αζθάλεια (πποαιπεηικά)

Παπάδοζη ενηόρ 10 ημεπών απο ηην εξόθληζη.
Η πποζθοπά ιζσύει για 90 μέπερ.
Εγγςηζη 12 μήνερ.
1 σπόνo Δυπεάν Σςμβόλαιο πος πεπιλαμβάνει Τεσνική Εξςπηπέηηζη.
Σήμανζη CE

1.200,00
288,00
50,00
1,538,00
-461,40
1.076,60
-1.076,60
,00
,00
,00
,00
,00

Αγοπά με 12 άηοκερ δόζειρ.

URILYZER 100
open version

Αξία αναλςηή
ΦΠΑ
Εξοδα εγκαηάζηαζηρ, εκπαίδεςζηρ &
κόζηορ έναπξηρ ππώηηρ λειηοςπγίαρ (με ΦΠΑ)
Σύνολική αξία
Πποκαηαβολή 40%
Υπόλοιπο για σπημαηοδόηηζη
Απιθμόρ Δόζευν (επιηόκιο 0%)
Ποζό δόζηρ
Σςνολικό ποζό ηόκυν ζηοςρ 12 μήνερ
Εηήζια Αζθάλεια καηά πανηόρ κινδύνος(ςποσπεωηικά) πλεον ΦΠΑ







Παπάδοζη ενηόρ 10 ημεπών απο ηην εξόθληζη.
Η πποζθοπά ιζσύει για 90 μέπερ.
Εγγςηζη 12 μήνερ.
1 σπόνo Δυπεάν Σςμβόλαιο πος πεπιλαμβάνει Τεσνική Εξςπηπέηηζη.
Σήμανζη CE

1,200,00
288,00
50,00
1,538,00
-615,20
922,8
12
76,90
,00
-,00

Ενοικίαζη ηος Αναλςηή.

Μήνερ Ενοικίαζηρ
24
Μήνερ Ενοικίαζηρ
36
Μήνερ Ενοικίαζηρ
48
Εγγύηζη 3 μιζθώμαηα
(επιζηπέθεηαι με ηην λήξη ηηρ ζύμβαζηρ)

URILYZER 100
closed version

Ποζό μηνιαίαρ καηαβολήρ
62,50
53,37
52,84

Εηήζια Αζθάλεια καηά πανηόρ κινδύνος (ςποσπευηικά)
















80,00

Το ποζό ηηρ ππώηηρ και επόμενυν δόζευν καλύπηεηαι απο ζύμβαζη με ηην εηαιπία μαρ και ηην
έκδοζη ανα μήνα Τιμολογίος Παποσήρ Υπηπεζιών. Με ηην λήξη ηηρ ζύμβαζηρ επιζηποθή ηος
εξοπλιζμού ζηην εηαιπία μαρ.
Σε πεπίπηυζη επιζηποθήρ ηος εξοπλιζμος καηά ηη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ επιβάλεηε ποινή ίζη με ηο
30% ηηρ αξίαρ ηος ζςνόλος ηυν ςπόλοιπυν δόζευν.
Πεπιλαμβάνονηαι έξοδα εγκαηάζηαζηρ και εκπαίδεςζηρ για ηην απσική εγκαηάζηαζη.
Καηα ηη διάπκεια ηηρ Σύμβαζηρ Παπέσεηαι Δυπεάν Σςνηήπηζη, ανηαλλακηικά, καθώρ και αζθάλεια
για ηην επέκηαζη ηηρ εγγύηζηρ καηα 3 έηη
Πεπιλαμβάνεηε Σςνηήπηζη (παποσή ςπηπεζιών και ανηαλακηικά) καθόλη ηην διάπκεια ηηρ Σύμβαζηρ.
Οπιο σπήζηρ ηος αναλςηή, 50.000 εξεηάζειρ ανα έηορ.
Τιμή ανα εξέηαζη για ηιρ ςπεπβάλλοςζερ 0,10 εςπώ ανα εξέηαζη.
Ππομήθεια αναλυζίμυν απο ηην εηαιπία μαρ.
Άμεζη παπάδοζη ενηόρ 10 ημεπών απο ηην καηάθεζη ηηρ εγύηζηρ.
Σήμανζη CE.
Επιζκεςή ζε πεπίπηυζη βλάβηρ ενηόρ 72 υπών. Ανηικαηάζηαζη εξοπλιζμού ενηόρ 15 ημεπών από ηην
αναγγελία ηηρ βλάβηρ
Δεν πεπιλαμβάνονηαι ηςσον σπεώζειρ για ζύνδεζη ζε δίκηςο ςπολογιζηών.
Όλερ οι ηιμέρ είναι πλέον ΦΠΑ εκηόρ και αν αναθέπεηε διαθοπεηικά.
Ο ηιμοκαηάλλογορ ηυν ανηιδπαζηηπίυν δημοζιεύηαi ζηην ιζηοζελίδα www.diagon.gr/urinestrips/

Παπαμένοςμε ζηην διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη, ζαρ εςσαπιζηούμε για ηην εμπιζηοζύνη ζαρ
και δεζμεςόμαζηε όηι η ποιόηηηα ηυν πποφόνηυν και ςπηπεζιών μαρ θα παπαμείνει ζηα ίδια ςτηλά επίπεδα.
Με εκηίμηζη
Για ηην Ιαηπική Τομή

Βαζίλειορ Κακαβέλορ

Αποδοσή ηην ......./......./2019

