Oferta ważna od 15.05.2022 r.

Zamówienie z dnia..................................

Dane.................................................................................................................

“SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki
skr. poczt. nr 18
F.U.P. ul. A. Sacharowa 16, 90-971 Łódź
tel./fax 42 673 48 14, tel. 602 710 688
www.sunrise-phu.pl, www.dlid.pl
biuro@sunrise-phu.pl
NIP:728-025-15-04

Adres................................................................................................................
NIP:....................................................tel. kontaktowy........................................
przesyłka kurierska za pobraniem
przesyłka kurierska zwykła, z płatnościa przelewem po otrzymaniu FV
Lp.
1

Cena brutto

Tytuł

(z 23% VAT-em)

Ilość

1623,60 zł

SKP PRO CEP pakiet oprogramowania do 31-12-2023 r., 1 stanowisko
W tym 50 sms testowych - dotyczy nowo otwieranych SKP

2

3247,20 zł

SKP PRO CEP SMS pakiet oprogramowania do 31-03-2025 r. 1 stanowisko
W tym 1000 sms testowych - dotyczy nowo otwieranych SKP

3

Czytników kodów kreskowych 2D + uchwyt*

984,00 zł

4

Zestaw cryptoCertum MINI bez czytnika

104,55 zł

5

Zestaw cryptoCertum MINI z czytnikiem USB

191,88 zł

6

Geometria Kół Samochodów Osobowych do 3,5 t. GTO PC, program, wersja niewygasająca (PL)

467,40 zł

7

Geometria Kół Samochodów Ciężarowych Geo Truck PC, program, wersja niewygasająca (PL)

492,00 zł

8

Rejestr badań technicznych

46,74 zł

9

Książka Kontroli, Upoważnień I Protokołów Kontroli

46,74 zł

10

Laminowany zestaw kryteriów + obowiązujące wzory pieczątek i uprawnienia SKP

11

Laminowany cennik usług SKP

12

Lokalizator nieszczelności gazowych GT2X (wykrywa 3 rodzaje gazów CH4, LPG, CO)

13

Wykrywacz nieszczelności w aerozolu

23,37 zł

14

Tabliczki znamionowe zastępcze z otworami, aluminiowe, anodowane A-10 szt.

51,66 zł

15

Klej do stali Metal Bond

18,45 zł

16

Tabliczki znamionowe zastępcze – folia aluminiowa (zestaw do druku tabliczek A-80 szt.)

452,64 zł

17

Tabliczki znamionowe zastępcze - folia aluminiowa (zestaw do druku tabliczek A-40 szt.)

255,84 zł

18

Autodata S&M (Online 1)
Dane dla pojazdów osobowych i dostawczych od 1959 roku.
Wersja abonamentowa w języku polskim. Licencja roczna.

19

20

194,34 zł
22,14 zł
kontakt tel.

1 stanowisko

1906,50 zł

2 stanowiska

2196,78 zł

5 stanowisk

2499,36 zł

Autodata D&R (Online 3)
Dane dla pojazdów osobowych i dostawczych od 1959 roku.
Wersja abonamentowa, rozszerzona o sterowanie silnikiem,
schematy elektryczne i układy klimatyzacji.
Wersja abonamentowa w języku polskim. Licencja roczna.

1 stanowisko

3378,81 zł

2 stanowiska

4121,73 zł

5 stanowisk

5303,76 zł

wersja edukacyjna dla 30 użytkownikow

4242,27 zł

Autodata Dane diagnostyczne Motocykli Online.
Wersja abonamentowa w języku polskim. Licencja roczna.

1 stanowisko

1136,52 zł

2 stanowiska

1298,88 zł

5 stanowisk

1542,42 zł

UWAGI / data realizacji..........................................................................................................................................................
* Udzielamy rabatu 50 zł (netto) przy zakupie wraz z programem SKP PRO CEP.
Lp.1 i Lp.2 - Podany czas użytkowania dotyczy nowych klientów zamierzających dokonać zakupu lub zmiany oprogramowania na SKP PRO CEP.
Lp. 3 - Czytnik służy do dekodowania kodów, które znajdują się w dowodach rejestracyjnych. Nie podlega opłatom abonamentowym.

O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.
Kosztami pobrania i dosyłki (w tym aktualizacji oprogramowania) obciążamy zamawiającego.
Po wypełnieniu oświadczenia o akceptacji faktur wysyłanych drogą elektroniczną kod aktywacyjny wraz z fakturą dostarczany jest e-mailem.
Przy zamówieniu powyżej 3500,00 zł netto - WYSYŁKA GRATIS.
Wyrażam(y) zgodę na wykorzystanie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zamówienia przez "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi
- przekazane dane nie zawierają znamion danych osobowych.

.........................................................................
stanowisko osoby uprawnionej do złożenia zamówienia

..............................................................................
telefon firmowy i pieczątka zamawiającego

