Jungheinrich használt targonca
indikatív ajánlat * * * * (4 csillag)
Az Ön kapcsolattartója
Imre Takacs
Mobil : +36 (30) 2513240
Email: Imre.Takacs@JUNGHEINRICH.HU

Gázüzemű homlokvillás targonca
TFG 316s
Műszaki adatok
Szériaszám
Üzemmód
Oszlop típusa
Gyártás éve
Emelési magasság
Szabademelés
Névleges teherbírás
Szerkezeti magasság
Üzemóra
Villa hossza
Tehersúlypont

FN481609
Gáz
ZZ duplex
szabademeléssel
2014
3.500 mm
1.674 mm
1.600 kg
2.260 mm
4.554 h
1.150 mm
500 mm

Kiegészítők
Integrált villaoldalmozgató berendezés
2 munkafényszóró elöl
Hátramenet világítás
Tető szélvédő
Visszapillantó tükör
Kiegészítő hidraulika 1 funkció
Üzemóra számláló

Ajánlati árÁFA nélkül

4.000.000 HUF
Akciós ár ÁFA nélkül

3.190.000 HUF

Fizetés: előre utalással. A számlázás és fizetés forintban történik.
Jótállás*: átadástól számított 6 hónap.
Az ár házhozszállítással érvényes, az előleg és az írásbeli megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül.
Az eszköz tényleges teherbírása az emelési magasság és a felszereltség függvényében változhat!
A targoncán lévő gázpalack nem képzi az ajánlat részét, a targonca átadásakor a gázpalack nem kerül átadásra a
Vevő részére.
Jelen indikatív ajánlatunk 30 napig ill. a készlet erejéig érvényes!
Szállítási cím: .......................................................................................................................................

.................................................
Az indikatív ajánlatot elfogadom.
Szállításkor kontaktszemély (név, tel): ...........................................................................................
Aláírás (p.h.)
Kiállítás dátuma:12.11.2020
*A jótállási időszakban a kezelési és karbantartási utasításban előírt karbantartások, ill. az esetleges javítások elvégzésére kizárólag a Jungheinrich Hungária Kft.
szakszervize jogosult, ezek más személy általi elvégzése esetén a Jungheinrich Hungária Kft. jótállási kötelezettségvállalása hatályát veszti. Jótállási kötelezettségvállalás a kezelési és karbantartási utasítás maradéktalan betartása esetén áll fenn. Az eszközön fennálló tulajdonjogát a Jungheinrich Hungária Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Jelen ajánlat indikatív/tájékoztató jellegű, jogi kötelezettséggel nem bír. Az indikatív ajánlat ügyfél általi elfogadása a felek között nem hoz
szerződéses jogviszonyt létre. A szerződés létrejöttéhez a Jungheinrich Hungária Kft. visszaigazolása szükséges. Egyéb kérdésekben a honlapunkon az ÁSZF/Új és
használt targoncák menüpont alatt megtekinthető “Eszközszállításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”-ben foglaltak az irányadóak, mely az alábbi link
használatával érhető el: http://goo.gl/JcIpNS Cégünk mindent megtesz a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint honlapján (www.jungheinrich.hu) folyamatosan tájékoztatja Ügyfeleit a koronavírus teljesítésre gyakorolt hatásairól.Ugyanakkor a jelenleg köztudomású, már az egész világot érintő koronavírusos(COVID-19)
járvány, és annak az ajánlatadás időpontjában még nem előrelátható következményei – melyek gátolják vagy késleltetik a JUNGHEINRICH Hungária Kft. teljesítését
– esetére fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben ezen körülmény a JUNGHEINRICH Hungária Kft. teljesítésére bizonyíthatóan kihatással van, úgy – előzetes tájékoztatás mellett – a vállalt teljesítési határidőket hátrányos jogkövetkezmények nélkül meghosszabbítsuk. A jelölt esetek tehát minden további vizsgálat nélkül olyan (vis
maior) eseménynek minősülnek, amely teljes körűen mentesíti a JUNGHEINRICH Hungária Kft-t a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alól, beleértve
a kötbérfizetési kötelezettséget is. A fentiek akkor is alkalmazandók, ha a koronavírus teljesítésre hátrányos következményei az eszközöket, alkatrészeket előállítóknál vagy a JUNGHEINRICH Hungária Kft. alvállalkozóinál lépnek fel, illetve már beállt késedelem idején keletkeznek. A jelen ajánlat elfogadásával Ajánlatkérő a fenti
esetekre elegendő bizonyítékként fogadja el a JUNGHEINRICH Hungária Kft., vagy akadályoztatott alvállalkozójának, ill. a gyártónak cégszerűen aláírt akadályközlő
nyilatkozatát. Amennyiben az eszközök, alkatrészek szállítása / a szerződés teljesítése a fenti esetekben csak jelentős többletráfordítással lehetséges, úgy a
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