Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020
Αξιότιμοι Κύριοι
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε 3 διαφορετικούς τρόπους απόκτησης του
Αιματολογικού Αναλυτή MTD H51 ret.
Αγορά με 12 άτοκες δόσεις.

MTD H51 ret
open version

Αξία αναλυτή
ΦΠΑ
Εξοδα εγκατάστασης, εκπαίδευσης &
κόστος έναρξης πρώτης λειτουργίας (με ΦΠΑ)
Σύνολική αξία
Προκαταβολή 40%
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση
Αριθμός Δόσεων (επιτόκιο 0%)
Ποσό δόσης
Συνολικό ποσό τόκων στους 12 μήνες
Ετήσια Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου(υποχρεωτικά) πλεον ΦΠΑ

•
•
•
•
•

8.000,00
1.920,00
500,00
10.420,00
-4.168,00
6.252,00
12
521,00
,00
80,00

Παράδοση εντός 10 ημερών απο την εξόφληση (εφόσον υπάρχει ετοιμοπαράδοτο μηχάνημα). .
Η προσφορά ισχύει για 90 μέρες.
Εγγυηση 12 μήνες.
1 χρόνo Δωρεάν Συμβόλαιο που περιλαμβάνει Τεχνική Εξυπηρέτηση.
Σήμανση CE
Αποδοχή την ......./......./2020

Αγορά του αναλυτή με εηόφληση πριν την παράδοση.

MTD H51 ret
open version

•
•
•
•
•

Αξία αναλυτή
ΦΠΑ
Εξοδα εγκατάστασης, εκπαίδευσης &
κόστος έναρξης πρώτης λειτουργίας (με ΦΠΑ)
Σύνολική αξία
Έκπτωση (αφορά εξόφληση) 15%
Τελική αξία με ΦΠΑ
Προκαταβολή
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση
Ποσό δόσης (πλέον ΦΠΑ)
Αριθμός Δόσεων (επιτόκιο 9,6%)
Συνολικό ποσό τόκων στους 60 μήνες
Συνολικό ποσό πληρωμης χρηματοδοτούμενου ποσού
Ετήσια Ασφάλεια (προαιρετικά)

Παράδοση εντός 10 ημερών απο την εξόφληση (εφόσον υπάρχει ετοιμοπαράδοτο μηχάνημα).
Η προσφορά ισχύει για 90 μέρες.
Εγγυηση 12 μήνες.
1 χρόνo Δωρεάν Συμβόλαιο που περιλαμβάνει Τεχνική Εξυπηρέτηση.
Σήμανση CE

Αποδοχή την ......./......./2020

8.000,00
1.920,00
500,00
10.420,00
-1.563,00
8.857,00
-8.857,00
,00
,00
,00
,00
,00

Ενοικίαση του Αναλυτή.

MTD H51 ret
closed version

•
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Ποσό μηνιαίας καταβολής
Μήνες Ενοικίασης
36
300,00
Μήνες Ενοικίασης
48
270,00
Μήνες Ενοικίασης
60
250,00
Εγγύηση 3 μισθώματα (επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης)
Ετήσια Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου (υποχρεωτικά)
80,00

Το ποσό της πρώτης και επόμενων δόσεων καλύπτεται απο σύμβαση με την εταιρία μας και την έκδοση
ανα μήνα Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Με την λήξη της σύμβασης επιστροφή του εξοπλισμού
στην εταιρία μας.
Σε περίπτωση επιστροφής του εξοπλισμου κατά τη διάρκεια της σύμβασης επιβάλετε ποινή ίση με το
30% της αξίας του συνόλου των υπόλοιπων δόσεων.
Περιλαμβάνονται έξοδα εγκατάστασης και εκπαίδευσης για την αρχική εγκατάσταση.
Κατα τη διάρκεια της Σύμβασης Παρέχεται Δωρεάν Συντήρηση, ανταλλακτικά, καθώς και ασφάλεια για
την επέκταση της εγγύησης κατα 4 έτη
Περιλαμβάνετε Συντήρηση (παροχή υπηρεσιών και ανταλακτικά) καθόλη την διάρκεια της Σύμβασης.
Οριο χρήσης του αναλυτή, 10.000 εξετάσεις ανα έτος.
Τιμή ανα εξέταση για τις υπερβάλλουσες 0,10 ευρώ ανα εξέταση.
Άμεση παράδοση εντός 10 ημερών απο την κατάθεση της εγύησης (εφόσον υπάρχει ετοιμοπαράδοτο
μηχάνημα).
Σήμανση CE.
Επισκευή σε περίπτωση βλάβης εντός 72 ωρών. Αντικατάσταση εξοπλισμού εντός 15 ημερών από την
αναγγελία της βλάβης
Δεν περιλαμβάνονται τυχον χρεώσεις για σύνδεση σε δίκτυο υπολογιστών.
Όλες οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ εκτός και αν αναφέρετε διαφορετικά.
Ο τιμοκατάλλογος των αντιδραστηρίων δημοσιεύται στην ιστοσελίδα http://www.diagon.gr/welcome/

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας
και δεσμευόμαστε ότι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Με εκτίμηση
Για την Ιατρική Τομή

Βασίλειος Κακαβέλος

Αποδοχή την ......./......./2020

Προς το Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020
Αξιότιμοι Κύριοι
Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες σας, η εταιρία “Ιατρική Τομή ΕΕ” είναι στην ευχάριστη θέση να σας
προσφέρει τα παρακάτω αντιδραστήρια για τον αιματολογικό σας αναλυτή.
Συγκεκριμένα, για τον αναλυτή ιδιοκτησίας σας τύπου MTD H51 & MTD H53, παρέχουμε αντιδραστήρια
ως αντιπρόσωποι του οίκου Diagon στην Ελλάδα, στις κάτωθι τιμές:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DIAGON
CD DILUENT MTD-12301
CD DIARINSE MTD-12303
DIALYSE MTD-U5L11
CD SHEATH MTD-12302
ΕΖ CLEANSER 31114
DCHECK 3P
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•
•
•
•
•
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•
•

ΟΓΚΟΣ
20lt
20lt
1lt
20lt
50ml
3ml

TIMH
69,80
89,60
80,00
86,90
20,00
40,00

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και έξοδα αποστολής.
Η εταιρία μας έχει συνάψει σύμβαση με την courier Πόρτα Πόρτα (ΕΛΤΑ) προς 3,5 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ) ανα δέμα (5 ευρώ για τα ισότονα) και η παράδοση γίνεται εντός 48 ωρών.
Στις παραπάνω τιμές δεν επιβαρύνεστε με μεταφορικά έξοδα αποστολής, όταν η καθαρή αξία του
τιμολογίου ξεπερνάει τα 100 ευρώ.
Σε τιμολόγιο με καθαρή αξία >300 ευρώ, θα γίνεται έκπτωση 5% επί του τιμολογίου.
Σε τιμολόγιο με καθαρή αξία >500 ευρώ, θα γίνεται έκπτωση 10% επί του τιμολογίου.
Ο τρόπος πληρωμής είναι αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζικό λογαριασμό.
Για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας,
Εναλλακτικά, ζητήστε να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Συμβολαίου Συντήρησης.
Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 210 66 13 002 (Αθήνα), ή στο 2310 930 500 (Θεσσαλονίκη).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας
και δεσμευόμαστε ότι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Με εκτίμηση
Για την Ιατρική Τομή

Βασίλειος Κακαβέλος

