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Telefon 

E-mail 

 

 
 

 

Cenová nabídka č. 2000–2210033366 
 
 
Vážený pane  
 
zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách 
a záruční době. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.  
 
 
S pozdravem 
 

Obchodní zástupce  
tel. 
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010 11116657 Weight cylindrical SS 10kg F2 Cal  1 16 900 22% 13 182 
     

 
 Nominální hodnota: 10 kg Třída OIML: F2 
 Kalibrační certifikát: Ano Materiál: Nerezová ocel 
 Provedení: Justážní dutina Citlivosti X: F2 ≤ 0,8 
 

 Průmyslová závaží 
Bezpečné a rychlé skládání 
Závaží lze bezpečně stohovat díky obrubě, která 
umožňuje správné vystředění a chrání před spadnutím ze 
sloupce. 

Nepřekonatelná flexibilita 
Nosiče závaží lze zdvihat jeřáby nebo vysokozdvižnými 
vozíky a pojmou až 8 x 20 kg, maximální hmotnost včetně 
nosiče činí 200 kg. 
Návaznost podle sériového čísla 
Jedinečné sériové číslo zaručuje návaznost a umožňuje 
zákazníkům sledovat sériová čísla a přiřazovat závaží 
vážicím zařízením. 
 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/weights 

 
 

020 11116658 Weight cylindrical SS 20kg F2 Cal  2 20 000 22% 31 200 
     

 
 Nominální hodnota: 20 kg Třída OIML: F2 
 Kalibrační certifikát: Ano Materiál: Nerezová ocel 
 Provedení: Justážní dutina Citlivosti X: F2 ≤ 0,8 
 

 Průmyslová závaží 
Bezpečné a rychlé skládání 
Závaží lze bezpečně stohovat díky obrubě, která 
umožňuje správné vystředění a chrání před spadnutím ze 
sloupce. 

Nepřekonatelná flexibilita 
Nosiče závaží lze zdvihat jeřáby nebo vysokozdvižnými 
vozíky a pojmou až 8 x 20 kg, maximální hmotnost včetně 
nosiče činí 200 kg. 
Návaznost podle sériového čísla 
Jedinečné sériové číslo zaručuje návaznost a umožňuje 
zákazníkům sledovat sériová čísla a přiřazovat závaží 
vážicím zařízením. 
 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/weights 

 

http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Weights.html?als=weights
http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Weights.html?als=weights
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030 30406433 Závaží 1kg F2 PL C E  1 4 770 22% 3 720,6 
     

 Standardní závaží 
Robustní konstrukce 
Standardní závaží jsou vyrobena z vysoce kvalitní 
nerezové oceli a jsou dodávána v plastové schránce 
odolné vůči nárazům, která splňuje požadavky FDA. 
Justážní dutina 
Každé válcové závaží má justážní dutinu, která umožňuje 
snadnou kalibraci bez nutnosti použití specializovaného 
vybavení. 

Široké použití 
Standardní závaží jsou ideální volbou, neboť zaručují 
správnou kalibraci vah mezi použitím. 
 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/weights 

 

040 30406434 Závaží 2kg F2 PL C E  1 6 260 22% 4 882,80 
     

 Standardní závaží 
Robustní konstrukce 
Standardní závaží jsou vyrobena z vysoce kvalitní 
nerezové oceli a jsou dodávána v plastové schránce 
odolné vůči nárazům, která splňuje požadavky FDA. 
Justážní dutina 
Každé válcové závaží má justážní dutinu, která umožňuje 
snadnou kalibraci bez nutnosti použití specializovaného 
vybavení. 

Široké použití 
Standardní závaží jsou ideální volbou, neboť zaručují 
správnou kalibraci vah mezi použitím. 
 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/weights 

 

995 TSI Doprava z výrobního závodu, 
balné a pojištění  

1 1 300  1 300 

     

Cena celkem, bez volitelných položek 

Hodnota nabídky (Kč) 54 285,4 

Obchodní podmínky 

 

Ceny Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).  
Dodací lhůta 3-5 týdny  
Záruka 12 měsíců 

Platební podmínky Splatnost faktury 14 dní od data vystavení 

Platnost nabídky do 14. 11. 2021 

 
U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U 
dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení 
instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží 
vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich 
dokončení. 
Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na 
www.mt.com/terms.  
 

https://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights/Precision_Weights/OIML.html
https://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights/Precision_Weights/OIML.html
http://www.mt.com/terms

