Konfigurátoru leírása
INFÓVONAL –
amennyiben tanácsra
van szüksége, ezen a
telefonszámon lehet
egyeztetni

LEÍRÁS – egyes
lépések részletezése

FOTÓGALÉRIA – a
választott termék
fotója (lehetőség van
nagyobbításra)

Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma:

2

Modell:

3

Építési méret:

4

Keret / zsanér színe:

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

SEGÍTSÉG PDF –ben, hogyan
kell helyesen
felmérni az egyedi
terméket

ANIMÁCIÓ – az
ajtó nyílásának
módját ábrázolja
és a méretek
ábrázolását
(megállítható)

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

NYOMTATÁS

1/5

NEGYEDKÖRÍVES

1

Forma

2

Modell

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

5

Betétlemez

Impressum

5 LÉPÉS –
egyszerűen,
átláthatóan
választom ki a
kívánt terméket

Konfigurátor -1.lépés - FORMA
Az 1.pont a
leírásban a
FORMA

Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma:

2

Modell:

3

Építési méret:

4

Keret / zsanér színe:

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

A fel/le nyilakkal
kiválasztom a kívánt
formát (a nyílra mutatva
megjelenik a következő)

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

NYOMTATÁS

1/5

A formák
lehetőségeinek
száma

NEGYEDKÖRÍVES

1

Forma

2

Modell

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

5

Betétlemez

Impressum

Leigazolom az
1.lépést

Konfigurátor – 2.lépés - MODELL
Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz

A leírásban 2.lépés
1

Forma: Negyedköríves

2

Modell:

3

Építési méret:

4

Keret / zsanér színe:

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

ANIMÁCIÓ – az ajtók
nyílásának módját és a
méreteket ábrázolja

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

Lehetőségek
száma az adott
formán belül

1/5

1/12

NEGYEDKÖRÍVES

1

Igazolom a 2.lépést

Forma

NYOMTATÁS

SKCP4

2

Modell

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

5

Betétlemez

Impressum

Konfigurátor – 3.lépés –
ÉPÍTÉSI MÉRET
SEGÍTSÉG – Adja meg az
építési méretet –
megjelenik a min és max
értékskála (szélesség,
mélység, magasság)

Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma: Sarok

2

Modell: SUPERNOVA - SRV2-S + SRV2-S

3

Építési méret:

4

Keret / zsanér színe:

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

A méretek kétféle módon
adhatók meg – manuálisan
megadva a méretet vagy a
nyilakkal növelve vagy
csökkentve

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

2/5

NYOMTATÁS

1/22

Szélesség
780

Minden megadott
méretet le kell
igazolni, majd

Mélység
880

Magasság

SAROK

1

Forma

SRV2-S + SRV2-S

2

Modell

1970

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

5

Betétlemez

Impressum

Igazolni a 3.lépést

Konfigurátor – 4.lépés –
KERET / ZSANÉR SZÍNE
Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma: Negyedköríves

2

Modell: SUPERNOVA - SKCP4

3

Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm

4

Keret / zsanér színe:

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Igazolni a 4.lépést,
ahol a keretszínek
vannak (A Glassline
modelleknél a zsanér
típusa)

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

1/5

NYOMTATÁS

1/12

1/2

Szélesség
785

Mélység
785

Magasság

NEGYEDKÖRÍVES

1

Forma

SKCP4

2

Modell

SZATÉN

1850

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

5

Betétlemez

Impressum

Konfigurátor – 5.lépés –
BETÉTLEMEZ
Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma: Negyedköríves

2

Modell: SUPERNOVA - SKCP4

3

Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm

4

Keret / zsanér színe: Szatén

5

Betétlemez:

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Igazolni az 5.lépést
– kiválasztani a
lehetséges
betétlemez típust,
ez követően
megjelenik az ár és
szállítási határidő

Ár:
Szállítási határidő:
FOLYTATNI

1/5

NYOMTATÁS

1/12

1/2

Szélesség

1/4

785

Mélység
785

Magasság

NEGYEDKÖRÍVES

1

Forma

SKCP4

2

Modell

SZATÉN

1850

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

TRANSPARENT

5

Betétlemez

Impressum

Konfigurátor - ár + szállítási határidő
Megjelenik az ár (ÁFA-val)
és a szállítási határidő –
figyelem: telephelyi
szállítási határidő.
Amennyiben a vásárló
sztenderd méretű terméket
választott, megjelenik a
figyelmeztető szöveg.

Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
1

Forma: Negyedköríves

2

Modell: SUPERNOVA - SKCP4

3

Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm

4

Keret / zsanér színe: Szatén

5

Betétlemez: Transparent

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék
Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Ár: 163500 HUF ÁFA -val
Ez egy sztenderd méretű termék.
Szállítási határidő: 21 napok
FOLYTATNI

1/5

FIGYELEM! –
Amennyiben a termék
nem tetszik,
tetszésszerűen
módosíthatók a
paraméterek.

NYOMTATÁS

1/12

1/2

Szélesség

1/4

785

Mélység
785

Magasság

NEGYEDKÖRÍVES

1

Forma

SKCP4

2

Modell

SZATÉN

1850

3

Építési méret

4

Keret / zsanér színe

TRANSPARENT

5

Betétlemez

Impressum

Konfigurátor – FOLYTANI gomb
Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz

A MEGVÁSÁRLOM – lehetőséget
választom – A terméket

Termék pontosítása:
Forma: Negyedköríves
Modell: SUPERNOVA - SKCP4

megvásárolhatja közvetlenül a gyártói
képviselettől (az esetleges kérdésekre
munkatársunk válaszol).

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék

Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Megjegyzés: Rádiusz - R 500
Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm
Megjegyzés a méretekhez:
burkolás utáni beépítési méretek
termék állíthatósága: -15-től +5 mm-ig
eltérés a függőlegestől (a fal egyenletlenség telranciája) -5-től +5
mm-ig
a termék beállíthatósága és a függőlegestől való eltérés kizárólag
méretre gyártásnál érvényes
Keret / zsanér színe: Szatén
Betétlemez: Transparent

A vásárló kitölti az
adatmezőket. Amennyiben
valamelyikről megfedetkezik,
figyelmeztetve lesz, hogy
„kötelező megadni”.

SUPERNOVA - SKCP4 - Fotó a
Szatén+Transparent kivitelről

Ár: 163500 HUF ÁFA -val
Ez egy sztenderd méretű termék.
Megjegyzés az árhoz:
az ár nem tartalmazza a beszerelést
Szállítási határidő: 21 napok

Megvásárolom
A terméket megvásárolhatja közvetlenül a gyártói képviselettől. Az esetleges kérdésekre készséggel válaszol munkatársunk.

Kérem adja meg a számlázási címet
(* kötelező adatok)

Kérem válassza az előleg befizetés módját *
készpénzben

Keresztnév *:

banki átutalással

Családnév *:

Kérem válassza az átvétel módját *

Cég:
Saját elszállítás - RAVAK Hungary Kft. (ingyen)
Erzsébet királyné útja 125., 1142 Budapest - térkép megjelenítése

Cégjegyzékszám:
Adószám:
Utca *:
Település *:

A vásárlónak el kell fogadnia a kereskedelmi
feltételeket, elküldi és automatikus választ
kap – egyedi@ravak.hu, ezt követően a
szállító előlegszámlát állít ki – kiegyenlítését
követően elkezdődik a termék gyártása!

Irányítószám *:
E-mail *:
Telefon *:

Ár összegzése:
Termék ára:
Szállítási és csomagolási díj:
Ár összesen ÁFA -val:

163500 HUF
0 HUF
163500 HUF

Megjegyzések:
A megadott méretek helyességéért a megrendelő felel. Egyedi méretű termék gyártásáról van szó így ennek a visszavétele nem lehetséges. A gyártásba adás előtt a
megrendelés leadásakor vissza nem téríthető előleget kell befizetni, a végösszeg 50%-át. A feltüntetett szállítási határidő az előleg befizetésétől számít. Mivel egyedi
méretű termékről van szó, előfordulhat, hogy a szállítási határidőt a gyártó meghosszabbítja és erre fenntartja a jogot. Az egyedi termék szakszerű beszerelése, igény
esetén felmérése, megrendelhető a szerviz@ravak.hu e-mail címen vagy a 061-2231316-ös telefonszámon. Felméréskor felmérési díjat számolunk fel, mely a 150.000,- Ft
-tól nagyobb értékű egyedi termék árából levonásra kerül.

Konfigurátor – FOLYTATNI gomb
„KONZULTÁLOK A LEGKÖZELEBBI FORGALMAZÓVAL” –
lehetőséget választom - ez a választás lehetővé teszi Önnek,
hogy konzultáljon és a terméket megrendelje az Ön lakhelyéhez
legközelebbi forgalmazónkkal.
Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
Termék pontosítása:
Forma: Negyedköríves
Modell: SUPERNOVA - SKCP4

Tanácsra van szüksége?

(06)1-223-1316 /211
mellék

Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Megjegyzés: Rádiusz - R 500
Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm
Megjegyzés a méretekhez:
burkolás utáni beépítési méretek
termék állíthatósága: -15-től +5 mm-ig
eltérés a függőlegestől (a fal egyenletlenség telranciája) -5-től +5
mm-ig
a termék beállíthatósága és a függőlegestől való eltérés kizárólag
méretre gyártásnál érvényes

A vásárló kiválassza a
forgalmazót és a
dokumentumot kinyomtatja.

Keret / zsanér színe: Szatén
Betétlemez: Transparent

SUPERNOVA - SKCP4 - Fotó a
Szatén+Transparent kivitelről

Ár: 163500 HUF ÁFA -val
Ez egy sztenderd méretű termék.
Megjegyzés az árhoz:
az ár nem tartalmazza a beszerelést
Szállítási határidő: 21 napok

Konzultálok a legközelebbi forgalmazóval
Ezáltal lehetősége van konzultálni és a terméket megvásárolni az Önhöz legközelebb lévő viszonteladónknál.

Megjegyzések:

Aquabolt Kft.
Buzitai utca 33., 2146
Mogyoród
Telefon: 06-xxxxxx
Fax: 06-xxxxxxx
E-mail:
palibacsi@auquabolt.hu
www.aquabolt.hu

A megadott méretek helyességéért a megrendelő felel. Egyedi méretű termék gyártásáról van szó így ennek a
visszavétele nem lehetséges. A gyártásba adás előtt a megrendelés leadásakor vissza nem téríthető előleget
kell befizetni, a végösszeg 50%-át. A feltüntetett szállítási határidő az előleg befizetésétől számít. Mivel egyedi méretű termékről van szó, előfordulhat,
hogy a szállítási határidőt a gyártó meghosszabbítja és erre fenntartja a jogot. Az egyedi termék szakszerű beszerelése, igény esetén felmérése,
megrendelhető a szerviz@ravak.hu e-mail címen vagy a 061-2231316-ös telefonszámon. Felméréskor felmérési díjat számolunk fel, mely a 150.000,Ft -tól nagyobb értékű egyedi termék árából levonásra kerül.

Konfigurátor – NYOMTATÁS gomb
Lehetőség, melynél az
kalkulációt kinyomtatom
vagy PDF-formátumba
generálom

Konfigurátor egyedi méretű
megoldásokhoz
Termék pontosítása:
Forma: Negyedköríves
Modell: SUPERNOVA - SKCP4

Kiegészítő információk:
- megjegyzések a modellhez,
pl.rádiusz
- megjegyzés a mérethez,
pl.állíthatóság
- megjegyzés az árhoz, pl.a
csomag tartalma

Általános, de fontos
információk az egyedi
méretű termékről

(06)1-223-1316 /211
mellék

Hétfő-péntek 8:00-16:30 között

Megjegyzés: Rádiusz - R 500
Építési méret: 785 x 785 x 1850 mm
Megjegyzés a méretekhez:
burkolás utáni beépítési méretek
termék állíthatósága: -15-től +5 mm-ig
eltérés a függőlegestől (a fal egyenletlenség telranciája) -5-től +5
mm-ig
a termék beállíthatósága és a függőlegestől való eltérés kizárólag
méretre gyártásnál érvényes
Keret / zsanér színe: Szatén
Betétlemez: Transparent

SUPERNOVA - SKCP4 - Fotó a
Szatén+Transparent kivitelről

A fotó leírása – modell –
keret/zsanér +
betétlemez

Tanácsra van szüksége?

Ár: 163500 HUF ÁFA -val
Ez egy sztenderd méretű termék.
Megjegyzés az árhoz:
az ár nem tartalmazza a beszerelést
Szállítási határidő: 21 napok
Termék pontosítás meghatározásának dátuma: 2012.05.04

Megjegyzések:
A megadott méretek helyességéért a megrendelő felel. Egyedi méretű termék gyártásáról van szó így ennek a visszavétele nem lehetséges. A
gyártásba adás előtt a megrendelés leadásakor vissza nem téríthető előleget kell befizetni, a végösszeg 50%-át. A feltüntetett szállítási határidő az
előleg befizetésétől számít. Mivel egyedi méretű termékről van szó, előfordulhat, hogy a szállítási határidőt a gyártó meghosszabbítja és erre fenntartja
a jogot. Az egyedi termék szakszerű beszerelése, igény esetén felmérése, megrendelhető a szerviz@ravak.hu e-mail címen vagy a 061-2231316-ös
telefonszámon. Felméréskor felmérési díjat számolunk fel, mely a 150.000,- Ft -tól nagyobb értékű egyedi termék árából levonásra kerül.

