
Ssz: Megnevezés Menny./db nettó/db (Ft) bruttó/db (Ft) áfa/db (Ft) A/Összes (Ft)

I.

CR-4 típusú, magas háttámlájú,
monoblokk, karfa nélküli, külön
vízkivezetővel rendelkező,
vandálbiztos nézőtéri ülés (430 x
445 x 350 mm, 1.65 kg) acél erősítésű-
, rejtett rögzítéssel, üvegszálas
erősítésű PP tartóoszlopon. 1 ülés
per váz. Az ülés szerkezete UV álló;
M4 tűzállósági osztály, kopolimer
polipropilén. Rögzítő elemek
tartozékok. Ár per ülés
tartószerkezeten.

70 12 500 15 875 3 375 875 000

875 000
236 250

1 111 250

ÖSSZESEN NETTÓ:
ÁFA (27%)

Tanúsítványok: A fent nevezett nézőtéri ülések ISO 9001-2008 minőségbiztosítási rendszer alapján kerülnek
legyártásra (TÜV Rheinland), az EN 12727 szabvány (Bútorok. Padlóhoz rögzített sorszékek. Szilárdsági és
tartóssági követelmények, vizsgálati módszerek), alapján teszteltek, valamint tanúsítottak; a Nemzetközi
Kosárlabda Szövetség (FIBA) ajánlásával rendelkeznek, melyet tanúsítvány igazol. Rendelkeznek a
Spanyol Professzionális Labdarúgó Liga (LFP) ajánlásával és megfelelnek a FIFA és az UEFA nemzetközi
létesítmény szabályzatainak. Termékeink anyagában színezettek, hosszú élettartalmúak, szinte bármely
típusú felületre telepíthetőek, valamint könnyen tisztán tarthatóak. Az ülések rögzítésre több műszaki
megoldás áll rendelkezésre.

Adatszolgáltatás:
• az ajánlatkérő neve, címe: Balatonakali Község Önkormányzata, címe: Balatonakali, Kossuth u. 45.,
adószáma:15734288-2-19
• az ajánlattevő neve, címe: AQUADIT HUNGARY Kft. 8911 Kiskutas, Kálócfa utca 2.;
adószáma:13676104-2-20

Szín: Standard 1 SZÍNSKÁLA (egyeztetés szükséges)

Kiskutas, 2015.02.24.

Választható ülés színek: lásd standard 1 színskála (egyeztetés szükséges)

Projekt: Balatonakali
NÉZŐTÉR 70 FŐ RÉSZÉRE - Ülések tartószerkezeten

Magas háttámlájú nézőtéri ülések PP tartóoszlopon

ÖSSZESEN BRUTTÓ:

Az ajánlatban szereplő CR-4 típus rendelkezik az FC BARCELONA ajánlásával.

Az ajánlatban szereplő CR-4 típus rendelkezik a VALENCIA CF ajánlásával.

Ülésmagasság: Az ajánlatban szereplő műszaki megoldások biztosítják a megfelelő ülésmagasságot, a szék térd alatti
magassága megfelel az EN-13200:4 szabványnak

Rögzítő elemek: A fenti árak tartalmazzák az ülések és a tartószerkezet rögzítéséhez szükséges rögzítő elemeket, mely
típusonként és fogadószerkezetenként eltérő



Árak: Ajánlott áraink Forintban (HUF) értendők és komplett megrendelés esetére vonatkoznak. Ajánlatunk tartalmazza a
helyszínre történő szállítás költségeit. Ajánlatunk nem tartalmazza a helyszínen történő lerakodás-, tárolás-, őrzés-,
keletkező hulladék elszállításának-, valamint a szerelés költségeit. Ezen ajánlatunk 2015.03.08-ig érvényes.

Fizetési ütemezés: Megrendeléskor 50% előleg átutalással, 30% leszállítás előtt és 20% a leszállítást követő
8 napon belül átutalással.  Az Aquadit Hungary Kft. tulajdonjogát fenntartja a megrendelt termékeket illetően
mindaddig, amíg a teljes pénzügyi kifizetés meg nem történik.

Szállítási határidő: A rendelését várhatóan 5-6 héten belül tudjuk szállítani (modell, szín eltérő), de feltételezzük, hogy az
előteljesítés megengedett. A szállítási idő mindig „túlkalkulált”, az aktuális raktárkészletek, és a beszállítóink esetleges
késésének, illetve az általunk megbízott szállítást végző cég teljesítésének függvényében változhat. Kiszállítás előtt
mindenképpen koordinálunk az Önök által meghatározott kontakt személlyel.

Kopolimer polipropilén:  Lényegesen jobb tulajdonságokkal rendelkezik a standard polipropilénnél. Ütésálló,
jobbak a mechanikai tulajdonságai, nem deformálódik.

Minőségi adalékanyagok:  UV és stabilizáló adalékanyagok a hosszú élettartam érdekében

Tartósság, vandálbiztosság: Vandálbiztos kialakítás, mely szavatolja, hogy az ülés nem szolgálhat eszközként a
nézőtéri erőszak kialakulásakor, illetve nem törik.

Tűzállóság: Az ajánlatban szereplő összes ülés M4 tűzálósságú, mely nem fokozott tűzálló kivitel. A fokozott tűzálló
kivitel (M2, V1) feláras.

info@aquadit.hu
30/ 5858 211

Értékesítési vezető ügyvezető igazgató
Aquadit Hungary Kft. AQUADIT HUNGARY Kft.

Bízva ajánlatunk pozitív fogadtatásában,

Takács Judit Kovács Krisztián

Zamárdi - Mozi                                                                   Siófok - Szabadtéri Színpad

Szombathely - Iseum                                                         Szombathely - Iseum

Néhány megvalósult projekt:

Garancia : A nézőtéri ülések és a tartószerkezet tekintetében 2 év garanicát biztosítunk. A garancia kizárólag a gyártási
hibákra visszavezethető meghibásodásokra vonatkozik, egyéb káreseményekre, rongálásból eredő meghibásodásokra
nem.

PP tartószerkezet: üvegszálas erősítésű PP tartószerkezet. A tartószerkezet anyagában színezett (fekete) és
korróziómentes. A tartószerkezet 3 ponton rögzül a fogadószerkezeten. Az ülés 5 ponton rögzül a tartószerkezeten, ebből
1 csavarral.


