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PRIJLIJST
Luik- en deurvangers (FE)
Geldige voorwaarden voor de EU :
Verpakking: gratis
Betaling: vooruit (3% betalingskorting) d.m.v. SWIFT overschrijving voor de eerste bestelling
60 dagen na factuurdatum netto, d.m.v. SWIFT overschrijving voor vervolgorders
Levering: DAP (Delivered At Place) nader te bepalen bestemming
Het kortingspercentage is op aanvaag beschikbaar
en hangt af van de verkoopvoorwaarden en van het totale bruto bestelbedrag.
►Bijkomende kosten voor speciale uitvoeringen, met artikelbeschrijving tussen
gelijktekens (= =) in onze online catalogus:
■ van 0 t/m 10 spuitgiet-uren: € 150,00
■ meer dan 10 spuitgiet-uren: € 0,00
► We geven vakkundig advies voor de (voor)studie en definitie van nieuwe artikelen of technische oplossingen,
voor € 50,00 per uur besteed door onze product- of technisch manager (het eerste uur wordt niet in rekening gebracht).
► Voor niet-standaard verpakkingen en buitengewone bestelafnames: prijzen nader vast te stellen.
De op onze website (www.atp.it) gepubliceerde prijzen worden dagelijks geactualiseerd.
De vermelde prijzen zijn bruto en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving,
afhankelijk van de economische situatie.
Let op: de prijzen van de metalen artikelen zijn puur indicatief, t.g.v. de continue prijsschommelingen
van de grondstoffen. De geldige prijzen worden vermeld in de orderbevestiging .
atp stuurt altijd vooraf een orderbevestiging na iedere bestelling of bestelaanvraag.
**Voor een snelle en correcte orderafhandeling raden wij u aan uw bestellingen via ons e-commerce platform te plaatsen.
Hiervoor krijg u bovendien een extra korting van 3%.
Vul het registratie formulier op onze webstie www.atp.it in om uw inloggegevens te ontvangen**

Legenda: het sterretje symbool (*) betekent dat het betreffende artikel speciale bruto prijzen
heeft bij grote bestelhoeveelheden
Voor bestellingen of bestelaanvragen
commerciale@atp.it
fax: +39 0365 823054
Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS) - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:

UBI BANCA SPA ag. VESTONE (BRESCIA)

BIC (SWIFT) . . : BLOP IT 22 XXX

Onze online catalogus op www.atp.it wordt constant actueel gehouden.
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Positie
Artikelcode

Bruto prijs €

Positie
Artikelcode

Bruto prijs €

01.b
FEU200B000/00NA
02.a
FEU200B100/00NO
03.a
FEU200C000/00NO
04.a
FEU200C100/00NO
05.b
FEU200D000/00NA
06.a
FEU200E000/00NO
07.a
FEU2010000/00NO
08.a
FEU2020000/00NO
11.a
FEU204B000/00NO
13.a
FEU205B000/00NO
15.a
FEU2080000/00NO
16.g
FES251B000/00BA
16.l
FES251B000/00NF
16.n
FES251B000/00AG
16.t
FES251B000L00NF
17.a
FES2520000/00NA
17.b
FES2530000L00BA
17.b.01
FES2530000L00NA
17.c
FES253S000L00BA
17.c.01
FES253S000L00NA
18.a
FES257B000/00NA
18.b
FES257B000/00OC
18.c
FES257B000/00AG
18.d
FES257B000D00NA
20.a
FES259B000/00NA
20.b
FES259B000/00OC
20.c
FES259B000/00AG
20.d
FES259B000C00NA
20.f
FES2600000F03NA
20.g
FES2600000/01NA
20.g
FES2600000/01NA
20.h
FES2600000/02NA
20.q
FES2600000F01NA
20.r
FES2600000F02NA

0,36 x 1 st.

21.a
MAZ0540000/00BR
21.b
MAZ0540000/00NA
22.a
MAZ1618000/0002
700.i
FES251B000L00NF

44,86 x 1000 st.

0,38 x 1 st.
0,39 x 1 st.
0,42 x 1 st.

Positie
Artikelcode

Bruto prijs €

43,30 x 1000 st.
115,44 x 1000 st.
0,24 x 1 st.

0,56 x 1 st.
0,60 x 1 st.
0,96 x 1 st.
0,96 x 1 st.
1,36 x 1 st.
1,23 x 1 st.
1,40 x 1 st.
0,63 x 1 st.
0,51 x 1 st.
0,63 x 1 st.
0,24 x 1 st.
0,58 x 1 st.
0,24 x 1 st.
0,20 x 1 st.
149,80 x 1000 st.
136,30 x 1000 st.
1,19 x 1 st.
1,34 x 1 st.
1,34 x 1 st.
1,01 x 1 st.
1,31 x 1 st.
1,44 x 1 st.
1,44 x 1 st.
1,18 x 1 st.
0,71 x 1 st.
1,28 x 1 st.
1,28 x 1 st.
1,25 x 1 st.
0,73 x 1 st.
0,64 x 1 st.
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