Oferta de pret AdBlue
Firma SC Optikat SRL este distribuitor de AdBlue – produs care este realizat de catre cel mai
mare producator de AdBlue din Europa, fiind preocupata de posibilitatea stabilirii unei colaborari de
durata cu firma dvs. in ceea ce priveste furnizarea acestui produs.
AdBlue este de productie europeana , disponibil la ambalajele urmatoare :

AdBlue – IBC 1000 L
contract cadru
Ablue – pet 10l

x

2 buc

1,65 Ron /litru - CEC 15 zile,

x

300 buc

1,85 Ron /litru - CEC 15 zile,

De asemenea va facem cunoscute urmatoarele:
A se depozita la temperaturi intre – 5 °C si 25 °C
Punct de cristalizare: -11 °C
La temperaturi peste 30 °C este posibila degajarea de amoniac;
Pentru IBC – acesta se preda in custodie pana la urmatoare comanda, uramand a fi
ridicat de care noi la livrare;
Transportul nu este inclus in pret - se percepe un tarif de 1 ron/km dus si intors fara
tva. In cazul in care sunt stabiliti termeni de colaborare pentru 1 an de zile preturile si tariful
transportului se pot negocia.
Preturile sunt exprimate in RON, nu contin TVA .Plata se face cu numerar,in avans cu OP ,

CEC scadent la

15

de zile in CONTUL RO72CARP024200501367RO02 deschis la Carpatica Ag. Pascani . In cazul in care apar
intarzieri la plata, se percep penalitati de 0,25 % din suma datorata pe zi de intarziere.Livrarea in max 48-72 de ore
de la confirmare comenzii si in functie de stocul disponibil , 14-28 zile pentru produsele speciale care nu sunt în
stoc.Oferta valabila 15 zile.Prezenta ofertă ţine loc de contract în situaţia în care se va face comanda fermă de
către client.În situaţia în care există contract încheiat între părţi se vor aplica prevederile contractului. Optikat
SRLnu poate prelua raspunderea pentru eventualele modificari de stoc, pret sau intarzieri cauzate de
producator,importator sau transportator.
Cu stima,
ing.ec.Apavaloaei Sebastian
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