[Type text]

AKČNÍ NABÍDKA
CBCT PLANMECA ProMax 3D CLASSIC
-

-

CBCT Planmeca ProMax 3D Classic
využívá platformu Planmeca ProMax
o minimální radiace
o nastavitelná velikost a místo objemu
o nastavitelné rozlišení / úroveň záření
funkce SmartPan - snímkování 2D nebo 3D pomocí jednoho senzoru
dotykový ovládací displej Planmeca ProTouch
3D snímkovaná oblast je Ø80 x 80 mm
3D snímkovaná oblast je Ø140 x 105 x 80 mm ( maximální - spojená )
velikost voxelu: 100µm, 200µm, 400µm
možnost doinstalace cephalostatu
úprava snímků pomocí software Planmeca Romexis
obsah balení:
o Planmeca Promax
o 3D senzor
o 3D rekonstrukční počítač
o Planmeca Romexis software

AKČNÍ CENA:
KATALOGOVÁ CENA:

1 079 000,- Kč
1 862 500,- Kč

+ ZDARMA ROZŠÍŘENÉ PANORAMATICKÉ PROGRAMY V CENĚ 42 500,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH, dopravy, montáže a zaškolení obsluhy.
Záruční doba činí 36 měsíců
FISCHER DENTAL s.r.o. , Na Žižkově 634/66, 460 06 – Liberec 6
Tel.: 485 130 700, Mob: 606 818 795, e-mail: info@fischerdental.cz

www.fischerdental.cz

Komplexní financování zdravotnických zařízení
přístroje - automobily - nábytek - stavby - nákup ordinace ...

Nezávazná nabídka úvěru na pořízení 3D RTG
pro členy Young Dentist
PC včetně DPH :

1 079 000,00 Kč
počet splátek
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Možnost sjednání individuálního splátkového kalendáře !
Například s odkladem počátku splácení nebo nelineárními splátkami.

Poplatky za vypracování smlouvy i za vedení úvěrového účtu jsou 0,- Kč.
Na žádost klienta lze měnit splátkový kalendář. Možné je i předčasné splacení úvěru. Bez poplatků a bez sankcí.
Jiné dodatky ke smlouvě provádíme také bezplatně.
Splátky úvěru jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu trvání smlouvy.
V běžných obchodních případech nepožadujeme dodatečné jištění ze strany klienta. Jistí se pouze financovaným předmětem.
Naše společnost je vůči klientům vstřícná nejen při uzavírání smlouvy, ale i v jejím průběhu. Klient má možnost jednat přímo s majiteli.
Smlouvu o poskytnutí úvěru je možné uzavřít po celém území ČR.

Výhodné podmínky

Rychlé a vstřícné jednání

Minimální administrativa

K uzavření úvěrové smlouvy požadujeme pouze následující dokumenty :
- Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.
- U právnické osoby výpis z obchodního rejstříku.
- Poslední výpis z účtu.
- Při pořizovací ceně vyšší než 500.000,- poslední daňové přiznání. V případě právnické osoby také výkaz zisků a ztrát a rozvahu.

Vaše představy měníme ve skutečnost !
Již od roku 1992
Toto je indikativní nabídka a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy.
Přijetím této nabídky nevzniká mezi společností EKORENT, spol. s r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
Smlouvy jsou společností EKORENT, spol. s r.o. uzavírány výhradně v písemné formě.

EKORENT, spol r.o., Ohradní 2b, 140 00 Praha 4, tel.: 241 483 330 - 31, mobil: 739 475 837, email: obchod@ekorent.cz

