A Mentor Kör laboreszköz és köpeny beszerzést szervez. Megkeresésünkre több cég is
csoportos kedvezményt és ingyenes kiszállítást biztosít. Így nem kell nektek elmenni a boltba
megvenni a szükséges felszerelést, köpenyt.
A köpeny 100% pamut, 240 gramm/m2 vastagságú anyagból készül, combközépig ér, galléros,
hosszú ujjú és 3 zsebbel rendelkezik. A köpenyek az alábbi méretekben elérhetők: XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL. A pontos méret kiválasztásához próbálási lehetőséget biztosítunk a Martos koli
aulájában. A mellékletben egy mérettáblázatot csatolunk kiindulási alapul.

A köpeny ára: 3283 HUF
Próba időpontok:

október 11
(csütörtök)

október 12
(péntek)

október 15
(hétfő)

október 16
(kedd)

17-19 óra

10-12 óra

14-16 és 18-20 óra

17-19 óra

Laboreszközökből is lehet vásárolni, az alábbiak közül lehet válogatni, nem csak egyet lehet az
egyes tételekből rendelni. A mellékletben küldök róluk képet.

A összes ára: 6000 HUF.
(Ezek az eszközök, ha a boltban veszitek meg egyénileg10 000 Ft-ba kerülnek!!)
Megnevezés

Mikro kanál-spatula

Méretek
spatula méret: 45×5,
kanál méret: 9×5,

Bruttó ár

Anyaga, tulajdonság

Gyártó

rozsdamenetes acél

Bochem
(Németország)

1256

rozsdamentes acél

Bochem
(Németország)

1091

Anyaga: 18/10 típusú acél
(rozsdamentes)

Bochem
(Németország)

1494

Fioroni
(Németország)

1499

TDI tidy
(Franciaország)

660

(HUF)

teljes hossz: 200 mm

Spatula-kanál

spatula: 33×20 mm,
kanál: 40×28 mm,
teljes hossz: 180 mm

Csipesz

kerek végű, 160 mm

Dobozban pH skálával.
pH indukátor papír

Védőszemüveg

1-14 pH, 5 m/ tekercs

Az indikátor színei nem oldódnak nem
szennyezik a mintát.
UV védelem 380 nm-ig. Karcmentes
átlátszó lencse, kék poliamid.(PA) keret.

A fizetés:
Már elérhető az internetes felület itt, ahol Neptun kóddal kell belépni, a jelszó a
születési dátum (ÉÉÉÉHHNN). Itt értelemszerűen ki kell tölteni, majd bejelölni miből
mennyire van szükség (lehet többet is rendelni, de max 3 db-ot). A leadás gombra
kattintva, lehet véglegesen leadni a rendelést, utána már nem lehet módosítani. Ezután
kaptok egy visszaigazoló e-mailt. Majd a rendszerbe belépve a leadás gomb helyett
egy letöltés gomb lesz. Itt lehet letölteni azt a dokumentum amibe le van írva miből
mennyit kértetek, az egység ára, az összes ára, valamint egy sorszám. Ellenőrizned kell,
hogy helyes, kinyomtatod a dokumentumot, aláírásoddal elfogadod, két független tanúval
aláíratod, akik az aláírásuk alatt leírják a személyi igazolvány számukat és a nevüket nyomtatott
betűkkel. Majd az egyik próbálási
rendelésed!

időpontra elhozod és leadod. Enélkül nem érvényes a

A pénzt az alábbi ERSTE számlára kell küldeni: 11600006-00000000-

59474454

Kedvezményezett neve: Lőrincz László

Fontos, hogy a közleménybe írd be a sorszámod és a neved, enélkül nem tudjuk
beazonosítani az utalást, valamint a pontos összeget utald át. Az utalás nélkül szintén nem
érvényes a megrendelés.

A regisztrációs felület kitöltésének, a nyomtatvány aláírásának és leadásának, valamint a
pénz átutalás elindításának határideje

október 17 23:59.

Lehetőleg mindenki tartsa be a határidőt mert nekünk is időre kell leadni a cégek felé a
rendelést, a későn beérkező rendelést nem tudjuk elfogadni. Utórendelésre nincs lehetőség.

Bárkinek bármilyen kérdése van az írjon nekem: lorincz.laszlo@mentorvbk.hu címre.

