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Tárgy Fwd: CleaningPlus - Szájmaszk és fertőtlenítő
Feladó Tünde Tankó <tankot@gmail.com>
Címzett Serafin József <serafin@baptist.hu>
Dátum 2020-04-22 14:38

---------- Forwarded message ---------
Feladó: Schlégl Rajmund <rajmund@cleaningplus.hu>
Date: 2020. ápr. 21., K, 18:11
Subject: CleaningPlus - Szájmaszk és fertőtlenítő
To: <ig@e5vos.hu>

Tisztelt Intézményvezető!

Járványügyi védekezéssel kapcsolatos termékek nagykereskedelmével

foglalkozunk. 

(Az elérhetőségét a Klebelsberg Központtól kaptuk meg.)

A közelgő érettségi vizsga miatt kerestem fel Önt.

Jelen helyzetben fontos szempont a megelőzés és a védekezés. Az általunk

forgalmazott szájmaszkok megfelelő védelmet biztosítanak mind az érettségizőknek,

mind a tanároknak.

Kedvező nagykereskedelmi árakkal, folyamatos raktárkészlettel és gyors kiszállítással

tudjuk segíteni Önöket az érettségi rugalmas lebonyolításában.

Valamint rövid időn belül elkészül az 1 literes kiszerelésű felületfertőtlenítő

folyadékunk, ami hasznos lehet az Önök intézményének is.

Kérem, tekintse meg az alábbi árlistát!

Három rétegű eldobható szájmaszk

3 rétegű eldobható szájmaszk

• CE certifikáció

• 10 db / doboz

Nagykereskedelmi ára: 190 Ft + ÁFA / db

Minimum rendelhető mennyiség: 100 db

Szállítási költség: 1000 db-ig 1500 Ft + ÁFA, felette 1000 db-onként 1500 Ft

+ ÁFA
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Három rétegű mosható szájmaszk

• egyesével nejlonba van csomagolva

• 3 rétegű 100% pamutból készült maszk

• belül profi sebészi maszkokból szűrő filter

• mosható

• gazdaságosabb, környezetbarátabb, mint egy eldobható maszk és ugyanazt a védelmet nyújtja

• választható gyerek és felnőtt méretben

Nagykereskedelmi ára: 390 Ft + ÁFA / db

Minimum rendelhető mennyiség: 100 db-os csomagokban.

Szállítási költség: 500 db-ig 1500 Ft + ÁFA, felette 500 db-onként 1500 Ft + ÁFA

Alkoholos tisztító

• Víz nélküli higiénikus kézmosásra, gél állagban

• Törlés nélkül, gyorsan szárad

• 70% alkoholtartalom
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• Elérhető kiszerelés: 125 ml

Nagykereskedelmi ára: 590 + ÁFA / db

Minimális rendelhető mennyiség: 80 db-os csomagokban.

Szállítási költség: 1500 Ft + ÁFA / 80 db

Rendelés menete:

Rendelés kizárólag emailben: rajmund@cleaningplus.hu

Fizetés: visszaigazolás után átutalás formájában

Szállítás: futárcéggel 1-2 munkanap alatt

Remélem, hogy termékeinkkel az Önök intézménye is hozzá tud járulni a felelős védekezéshez!

Várom megkeresését a fenti elérhetőségen!

Jó egészséget kívánva, üdvözlettel

Schlegl Rajmund 

CleaningPlus járványügyi termékek nagykereskedelme

+36709059503

rajmund@cleaningplus.hu

HappyFace International Kft.

1107 Bp., Fogadó u. 3.

Schlégl Rajmund

Fogadó u. 3., Budapest, 1107

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences

-- 
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „EoD18" csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
eotvosdosztaly18+unsubscribe@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide:
https://groups.google.com/d/msgid/eotvosdosztaly18/CAL77XLyfdnng0c7XoedDsTQm9nJifOfupDt9xTN5oewO%3Dz%2Bq%2Bg%40mail.gmail.com.
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