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Spoštovani

Smo mlado, novo ustanovljeno podjetje, registrirano za prodajo računalniške opreme in zabavne
elektronike. V sklopu tega nudimo tudi servis računalniške opreme.
V želji po sodelovanju s SŽS smo za člane sindikata pripravili ponudbo dveh prenosnikov po zelo
ugodni ceni. Prenosnika nudita v razmerju cena kvaliteta izredno veliko. Več v priloženem letaku.
Članom SŽS nudimo od 1% do 10% popusta ob plačilu z gotovino na vse artikle našega prodajnega
programa. Na servisne usluge nudimo 15% popust. Povpraševanje pošljite na naš elektronski naslov
trgovina@bej.si. V najkrajšem možnem času bomo za vas izdelali ponudbo. Za morebitne večje
količine določenih artiklov bomo skupaj z dobavitelji izdelali najbolj ugodno ponudbo izključno
samo za vas. Artikle, ki so v posebni ponudbi za člane SŽS, lahko naročite samo s priloženo
naročilnico. Artiklov iz posebne ponudbe ni možno naročiti v naši spletni tgovini. Člani lahko
uveljavljajo popust tudi v naši spletni trgovini, vendar samo za artikle, ki niso označeni kot akcijski.
Popust v spletni trgovini uveljavite tako, da ob prijavi v spletno trgovino vpišete svojo člansko
številko, na podlagi katere vam odobrimo popust. Popust bo viden na vaš elektronski naslov
poslanem predračunu.
Članom omogočamo nakup do 36 obrokov brez obresti. Kredit si lahko uredite v katerikoli
poslovalnici banke Koper d.d. na podlagi izdelanega predračuna. Kreditne pole dobite na naši
spletni stani ali vam jih pošljemo po pošti, oziroma po fax-u. Kupljene artikle lahko prevzamete v
naši trgovini ali vam jih pošljemo po pošti Slovenije.
Tudi v bodoče bomo pripravljali posebne ponudbe samo za člane SŽS.
V želji po sodelovanju vas lepo pozdravljam.
Jože Judnič
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POSEBNA PONUDBA SAMO ZA ČLANE SŽS
Prenosnik DELL Inspiron N5010 Črn
Odličen prenosnik priznanega proizvajalca, namenjen tako pisarneškemu delu kot ustvarjanju
multimedijskih vsebin. Za svojo ceno nudi izredno veliko.
Procesor Intel Pentium DC P6100 2.0GHz, Zaslon 15,6" WLED (1366*768),Spletna kamera,
Operacijski sistem MS Windows 7 Home Premium, Pomnilnik 4GB 1333Mhz
DDR3(2x2GB),Trdi disk 320GB SATA 5400rpm, Optična enota DVD+/-RW, Grafika ATI Mobility
Radeon HD 5470 512MB, Wireless-N, Bluetooth, Baterija 6-cell, Vhodi 3x USB, HDMI, Garancija
12 mesecev.
Zaloga je omejena, zato z naročili pohitite. Dobavljivo takoj !

Vaša cena : 686,00 EUR ob plačilu z
gotovino.
Obročno odplačevanje:
12 x 58,88 EUR
ali
18 x 41,16 EUR

Prenosnik Toshiba C660-11V
Odličen prenosnik, ki prihaja na slovensko tržišče.
Procesor i3-370M (2.40GHz) 1.066MHz, Trdi disk 320GB (5400rpm) SATA, Pomnilnik 2+1 GB
DDR3 (1066MHz), Zaslon 15.6 HD 200 CSV LD, Optična enota DVD-SuperMulti +-R
DL(SATA),wifi, Brez operacijskega sistema, Grafika Intel GMA HD,
Pohitite z prednaročili. Dobavljivo takoj, ko bo izdelek pride na trgu.

Cena ob izidu: 625,00 EUR

Vaša cena : 590,00 EUR ob plačilu z gotovino.
Obročno odplačevanje:
12 x 50,64 EUR
ali
15 x 42,48 EUR
Za doplačilo Windows 7 Home Premium 64 bit 118.18 EUR

