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תאריך ההצעה36539555 :
תאריך הדפסה36539555 :

לכבוד:
עמותת יד יצחק יוצאי רוסיה (ע"ר)
הרב משה בן טוב 6
ירושלים 5166605
לידי :זהבה
טלפון390-6655633 :

הצעת מחיר מספר PQ21RA001903
מק"ט

שורה

תאור מוצר

1

10.2 iPad Wi-Fi 128GB - Space Grey MYLD2RK/A

2

Grip Case Shield for iPad 10.2 GD149

3

כמות

 2,4,,יח'  2,.214,1ש'ח 14,120.80

glass screen protector (iPad 10.2) - clear 233-241JU-01

4

 TRANS-2הובלה ללא חיוב

5
6

 000זמן אספקה  1-2,ימי עסקים
 CASHתשלום מזומן טרם אספקה

**PQ21RA001903
בתוקף עד1,5,1512 :
תנאי תשלום :מזומן
סוכן :רז מזרחי054-8033685 ,
מס 4לקוח107663038 :
מס' חברה11,10000. :
מהדורה נוכחית2 :

מחיר סופי
ליחידה

סה"כ
מחיר

 2,4,,יח'  20.4,1ש'ח

1,360.72

 2,4,,יח'  221411ש'ח

1,155.52

 24,,יח'

0.01

 24,,יח'

0.00

 24,,יח'

0.00

מחיר כולל
הנחה כללית

16,637.05
-0.30

מחיר אחרי הנחה
מע"מ )(17.00%

16,636.75
2,828.25

סה"כ מחיר

 55.669,33ש'ח

נא לשלוח אישור להצעת מחיר זו בפקס ,30-2396209 :או בתשובה למייל זה.

תנאים כלליים:
 .1המחירים אינם כוללים מס ערך מוסף (אלא אם צוין אחרת).
 .2ההצעה כוללת אחריות לטובין במעבדת היבואן או במעבדות שהוסמכו על ידו ובכפוף לתעודת האחריות.
 .3ההצעה ותנאיה תקפים למשך  7יום מהתאריך המצוין בגוף ההצעה או עד גמר המלאי (הקודם מבינהם).
 .4הצעת מחיר שנשלחה במסגרת מבצע תקפה לזמני המבצע בלבד ,כפי שהוגדרו.
 .5החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה בתוך שבעה ימי עסקים (במקרה של התקנה/שדרוג המתבצע במעבדות החברה  -עשרה ימי
עסקים).
 .6הצעת מחיר או הזמנה שאושרה ע"י הלקוח הכוללת שידרוג מעבד/מסך/דיסקים/זיכרונות/התקנת תוכנה או כל שינוי במפרט הטכני המקורי של המחשב
 תחשב כהזמנה מיוחדת ,ולא ניתן יהיה לבטלה. .7הצעת מחיר שבוטלה לאחר אישור הלקוח ואשר אינה כוללת שינוי במפרט המקורי של המחשב תישא בעלויות ביטול בסך  111ש"ח או  5%מסכום
העסקה (הנמוך מבינהם).
 .8לקוח רשאי לבטל עסקה ,ובתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית בהתאם למדיניות החברה ועל פי התקנות להגנת הצרכן ,ויישא בעלויות ביטול בסך
 111ש"ח או  5%מסכום העסקה (הנמוך מבינהם)

תנאי תשלום:
 -תנאי התשלום הינם כפי שמופיע בחשבונית ועל פי ההסדר המיוחד עם הלקוח ככל שקיים .תשלום באמצעות כרטיס אשראי יחוייב בעמלת סליקה.

את הצעת המחיר החתומה יש לשלוח בצירוף צילום/סריקת ת.ז (לא רישיון נהיגה) ,לפקס  ,30-2396209או
בתשובה למייל זה.
ט.ל.ח
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בברכה,
רז מזרחי
איי דיגיטל סטור בע"מ
דואר:
razmizrahi@idigital.co.il

