Suchlica 20.09.2020

4Bee Sp. z o.o. Sp. komandytowa
74-404 Cychry, Suchlica 5a, Polska
NIP PL5971747603 tel. 95 737 9952, 603556787, 723 710 100, 697 093 100
www.pszczelnictwo.com.pl
e-mail: pszczoly@pszczelnictwo.com.pl, hurtownia@pszczelnictwo.com.pl
Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2021
OFERTA OBEJMUJE: dekrystalizatory do miodu z funkcją inkubatora do wychowu matek
pszczelich, spirale do dekrystalizacji miodu bez termostatu oraz wagi pasieczne

DEKRYSTALIZATORY DO MIODU
poniższe dwa dekrystalizatory automatyczne posiadają funkcję inkubatora (cieplarki) do wychowu matek pszczelich. Urządzenia posiadają automatyczną kompensację zarówno temperatury jak i wilgotności. Można w nich dekrystalizować słoiki z miodem o pojemności 35ml.
1. KOD: 30780 Dekrystalizator automatyczny mały do mini słoiczków z miodem, cena netto:
1121,95zł, cena brutto: 1380zł

2. KOD: 30781 Dekrystalizator automatyczny średni do mini słoiczków z miodem, cena netto:
1504,07zł, cena brutto: 1850zł

3. KOD: 3072 Dekrystalizator automatyczny duży do mini słoiczków z miodem, cena netto: 2333,33 zł,
cena brutto: 2870,00 zł

4. KOD: W321050 Dekrystalizator, spirala do dekrystalizacji miodu 50W, bez termostatu, cena netto:
186,99zł, cena brutto: 230zł

5. KOD: W321075 Dekrystalizator, spirala do dekrystalizacji miodu75W, bez termostatu, cena netto:
205,69zł, cena brutto: 253zł

6. KOD: W321080 Dekrystalizator, spirala do dekrystalizacji miodu 80W, bez termostatu, cena netto:
206,50zł, cena brutto: 254zł

WAGI PASIECZNE
1. KOD: WAGA1. Waga pasieczna wraz z rocznym abonamentem, cena netto: 1218,70 zł cena brutto: 1499
zł.
W cenie otrzymujesz wagę wraz z rocznym abonamentem na przesyłanie danych oraz dostęp do strony z wynikami pomiarów.
W celu przedłużenia umowy na kolejny rok, należy po roku użytkowania wykupić u nas abonament na kolejny rok w cenie 19 zł brutto za miesiąc.
2. KOD: WAGA2. Waga pasieczna z wieczystym abonamentem, cena netto: 2682,93zł, cena brutto: 3300 zł.
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W cenie otrzymujesz wagę wraz z wieczystym abonamentem na przesyłanie danych oraz dostęp do strony z
wynikami pomiarów.
Wieczysty abonament powiązany jest tylko z wagą z którą został zakupiony i nie może być przenoszony na inne
urządzenia.
3. KOD: WAGA3. Waga pasieczna bez abonamentu, cena: 1788,62zł, cena brutto: 2200 zł.
W cenie otrzymujesz wagę z wieczystym dostępem do danych na serwerze ale bez opłaconej transmisji
GPRS między wagą a serwerem.
Wybierając tę opcję możesz sam zdecydować czy wybrać abonament, czy też kupić kartę przedpłatową dowolnego operatora.
Możesz płacić tylko za okres, w którym wykorzystujesz wagę (np. nie płacić za okres zimowy).
W celu aktywowania wagi należy przesłać nam zakupioną i aktywowaną kartę SIM, którą umieścimy w wadze i
powiążemy z serwerem.
4. KOD: ONU01 Waga pasieczna elektroniczna ONUFRY, cena netto: 772,36 netto, cena brutto: 950zł
Elektroniczna waga pasieczna składa się z następujących elementów:
- modułu ważącego
- dołączanego wyświetlacza z dużymi cyframi
Zakres ważenia do 150kg.
Wymiary szalki 45cm x 45cm,
wysokość wagi 7cm,
masa wagi ok. 3,5kg.
Urządzenie nie posiada legalizacji. Służy do pomiaru zmian masy ula (przybytków i ubytków w sezonie pasiecznym). Pozwala na samodzielne tarowanie i zapamiętanie wcześniejszego pomiaru masy. Waga jest zasilana dwoma bateriami alkalicznymi AA (1,5V).
Każdorazowa zmiana karty SIM wiąże się koniecznością przesłania do nas wagi wraz z kartą SIM. Koszt pierwszego powiązania karty SIM z serwerem wliczony jest w cenę wagi. Usługa drugiego i każdego następnego powiązania karty z serwerem jest płatna i kosztuje 70zł brutto. Koszt przesyłki wagi od Klienta do nas i powrotnie
do Klienta pokrywa Klient.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zastrzegamy możliwość zmiany cen. Ceny brutto zawierają 23% VAT.
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