100db-s csomagajánlat 5 éves részletfizetéssel
(Kizárólag NetMS ügyfelek részére!)

Szállítás:
A csomag szállítása rugalmas, Ön dönti el, hogy milyen ütemezésben kéri, csupán
pár feltételnek kell teljesülnie:





A mennyiség hónapról hónapra változhat a megrendelő igénye szerint, de
mínium 10db-t kell elvinni havonta, amíg el nem fogy a vállalt 100db-s
mennyiség.
A szállításnak folyamatosnak kell lennie, nem szüneteltethető.
Ha a leszállított mennyiség eléri a 100db-ot, akkor a csomag lezárul, újabb
rendelésekhez újabb csomagot kell nyitni, természetesen újra járnak a
kedvezmények, de a vállalás is.

Fizetés:








Indulórészlet 0 Ft, tehát szállításkor nem kell fizetni. Első részlet mindig a szállítást
követő hónap végén esedékes. Így akár az első hónapot is már az Ön ügyfele
fizeti.
Havidíj nettó 2 EUR/db, minden esetben az adott hónap 20. napján közzétett
hivatalos MNB árfolyamon forintba átszámolva. A havidíjakat további 27% ÁFA
terheli!
Futamidő 5 év.
Éves fizetésnél, (amelyet minden év januárban összegzünk) további 1 hónap
kedvezményt adunk.
Bármikor lehetőség van egy összegben kifizetni a teljes hátralékot, nincs
büntetés! Ebben az esetben minden egész évre 1 hónap engedményt adunk.
Pld. vissza van 3 év + 2 hónap (38 hónap), akkor 3 hónappal kevesebbet
számolunk, azaz csak 35 hónap után kell fizetni.

Garancia:






Teljes körű garancia érvényes a szállítás napjától 5 évig.
Vonalkód alapján pontos nyilvántartást vezetünk minden termék életútjáról.
Kiegészítő szolgáltatásként, telephelyen ingyenesen felújítjuk a garanciális
eszközöket. Pld. leszerelik az ügyféltől és új helyre kerülne fel, akkor ingyenesen
újszerű állapotba hozzuk.
Kiegészítőkre további engedményeket adunk. Ellensúly, tápegység, műanyag
doboz.

Bónuszkedvezmény:






Minden megkezdett csomag vállalása esetén azonnal jóváírunk nettó 50.000
Ft bónuszkedvezményt.
A bónuszt NetMS bővítéseknél az eszközök (pld vevő vagy átjátszó) árába
lehet jóváírni, ezzel szeretnénk csökkenteni a növekvő rádiós rendszer
költségeit.
A bónusz átvihető a következő évre, utána elveszik! Tehát a tárgyév és az azt
követő évben használható fel.
A bónuszváltozásokról minden esetben email-ben értesítjük.

Csomag lemondása:
Egy csomag 100db végpontrádiót tartalmaz, ha az ügyfél kérésére megszakad a
teljes mennyiség leszállítása, akkor a csomag lemondásra kerül, ami az alábbiakat
vonja maga után:






A leszállított mennyiség után a továbbiakban változik a havidíj az eredeti ár
szerint. Azaz 2,49 EUR/hónap, futamidő marad 5 év!
A díjkülönbözet (+0,49EUR/hó/db) egy összegben leszámlázásra kerül a már
fizetett havidíjak után, majd a következő hónapoktól már a 2,49 EUR/hónap
lesz felszámolva.
Az 50.000 Ft-s bónuszkedvezmény törölve lesz. Ha esetleg már igénybe lett
véve, akkor utólag kiszámlázásra kerül.
Garancia változatlanul 5 év marad.

Megrendelés:
Csomagajánlatunk kizárólag NetMS ügyfelek vehetik igénybe!
Megrendelés történhet szóban vagy írásban, de minden esetben email-ben
visszaigazoljuk. A félreértések és utólagos kellemetlenségek elkerülése érdekében,
egy válaszlevélben kérnénk egy megerősítést.
A számlázást minden esetben a Diracom Kft., a szállítást, nyilvántartást és garanciális
javításokat a NetMS rendszerek üzemeltetője a Ronicon Bt. (Diracom Kft.
megbízásából) végzi.
Érdeklődés és megrendelés az alábbi elérhetőségeken:
Rogács Péter
Tel: +36 30 371 8552
Email: rp@ronicon.hu

Kelt:
Készítette:

Baja, 2018 május 2
Rogács Péter (Ronicon Bt.) a Diracom Kft megbízásából.

Az ajánlat visszavonásig érvényes!

