


: موضوع پیشنهاد
: نام شرکت
: شماره مالیاتی
: آدرس

مشخصات مشتری
: تاریخ : نام و نام خانوادگی
: شماره فاکتور : تلفن
: تعداد فاکتور : ایمیل

شرایط تجاری : قرار داد های ما در فروش های داخل کشور مطابق با تاییدیه اتاق تجارت و صنایع و در فروش های خارج از کشور مطابق با تاییدیه
اتحادیه های صادر کنندگان تنظیم می شود. دارای کیفیت و اعتبار بین المللی است. مالیات در فروش های خارج از کشور ترکیه اخذ نمی گردد . مبالغ
پرداختی بر اساس قرارداد رسمی، از طریق بانک انجام می شود. 30 درصد از مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت در ابتدای سفارش ،40 درصد در
حین فرآیند تولید و مابقی 30 درصد دیگر در هنگام تحویل سفارش پرداخت می گردد. حمل و نقل؛ محصوالت با توجه به تحویل Ex Work  (تحویل در
کارخانه) قیمت گذاری شده اند. هزینه های مربوط به حمل و نقل، بیمه و گمرک  بر عهده ی خریدار و هزینه های بارگیری در کارخانه بر عهده ی
فروشنده می باشد . شرکت ما تمام پشتیبانی لجستیکی الزم را به منظور به حداقل رساندن هزینه های مربوط به حمل و نقل که بر عهده ی مشتری

می باشد، ارائه می دهد. بازه ی زمانی تحویل محصوالت حد اکثر بین 5 تا 7 هفته خواهد بود.

گارانتی و خدمات : محصوالت به مدت یکسال در برابر ایرادات تولید، گارانتی می شوند. در صورت ایجاد خرابی احتمالی در محصوالت امکان
ارزیابی مان در داخل کشور 48 ساعت و در خارج از کشور به همه نقاط دنیا بین 72 تا 120 ساعت می باشد. (ساعات ذکر شده برای کشور هایی که

نیاز به دعوت نامه دارند قابل اجرا نمی باشد. ) تعهدات گارانتی با  قرارداد رسمی امضاء شده صورت می گیرد .



توضیحات سرمایه گذاری



پیش فاکتور
 مشتری گرامی :  تاریخ : 

:  شماره مالیات

  آدرس : 

 شماره فاکتور :

 صفحه : 1 / 4
 

قیمت کل قیمت واحد تعداد ابعاد نام کاال طرح کد

960.00 960.00 1 150X150 فیدر توزین مصالح T.01 1

2,540.00 2,540.00 1 8 mt x 0.50 نوار نقاله حمل مواد خام T.02 2

1,166.00 1,166.00 1 200X200 پلتفرم مخلوط کن (اختالط) مالت T.03 3

6,538.00 6,538.00 1 PAN TYPE 250
dm³ میکسر اختالط (مخلوط کن) مالت T.04 4

 



پیش فاکتور
 مشتری گرامی : تاریخ : 

 شماره مالیاتی  :

آدرس : 

 شماره فاکتور : 

 صفحه : 2 / 4
 

قیمت کل قیمت واحد تعداد ابعاد نام کاال طرح کد

946.00 946.00 1 BOSCH -
SIEMENS پنل کنترل الکتریکی سیستم مالت T.05 5

261.00 261.00 1 500 L / hour سیستم تامین آب و شیر کنترل T.06 6

4,370.00 4,370.00 1 250 dm³ هاپر ذخیره مصالح و اسکرو پدالی T.07 7

338.00 338.00 1 50 x 75 میز برای پر کردن مالت در قالب T.08 8



پیش فاکتور
 مشتری گرامی : تاریخ : 

 شماره مالیاتی  :

آدرس : 

 شماره فاکتور : 

 صفحه : 3 / 4
 

قیمت کل قیمت واحد تعداد ابعاد نام کاال طرح کد

3,125.00 3,125.00 1 100 x 150 میز ویبره، فشرده سازی مالت در قالب T.09 9

276.00 276.00 1 100 x 150 میز تمیز کردن قالب های خالی T.10 10

3,955.00 3,955.00 1 میز ویبره که سنگ را از قالب جدا می کند و
نوار تخلیه T.11 11

840.00 420.00 2

WITH
WHEELS 60 x

120 - 5
LAYERS

چرخ دستی حمل قالب مخصوص حمل و نقل
محصوالت خیس T.12 12



پیش فاکتور
 مشتری گرامی : تاریخ : 

 شماره مالیاتی  :

آدرس : 

 شماره فاکتور :

 صفحه : 4 / 4
 

قیمت کل قیمت واحد تعداد ابعاد نام کاال طرح کد

840.00 420.00 2

WITH
WHEELS 60 x

120 - 5
LAYERS

قفسه ی نگهداری قالب های خالی تمیز شده T.13 13

420.00 420.00 1 250 L - 8 Bar تجهیزات کمپرسور هوا T.14 14

925.00 1.85 500 SPECIAL
OFFER مدلهای قالب پالستیکی سنگ مصنوعی-تزئینی T.15 15

 
(USD) 27,500.00 (USD) جمع کل به حروف: بیست و هفت هزار و پانصد دالر مجموع 

FREE این پیش فاکتور تنها به مدت 20 روز کاری اعتبار دارد.  مالیات (%0)

(USD) 27,500.00 (USD) جمع کل 
 



پروژه تجهیزات - ۱



پروژه تجهیزات - ۲



برخی از مدلهای قالب پالستیکی



تصاویر مونتاژ



معرفی کارخانه و مشتریان

در سفری که با اصل رضایت بی قید و شرط مشتری آغاز کرده ایم، مفتخریم که در 52 کشور جهان ارجحیت داریم و با کمک تیم مونتاژ مجرب خود شرکت پیشرو در این حوزه
هستیم. ویژگیهای اصلی که ما را از سایر شرکتها متمایز می کند :

 شرکت ما که زیرساخت برنامه ریزی تولید و فروش خود را با توجه به صادرات ایجاد کرده و به لطف کادر مجربی که در این زمینه به کار گرفته ایم، بدون درگیر کردن شما
با مسایل متفرقه، تنها با پرداخت مالیات کشوری که در آن هستید، محصوالت شما را در درب منزل تحویل می دهیم. با پشتیبانی مرکزی 24 ساعته و بدون وقفه ای که ایجاد
کرده ایم، این امکان را برای شما فراهم می کنیم که به راحتی توسط نماینده ی شرکت ما که آشنا به زبان خود شماست، خدمات دریافت کرده و تجارت کنید.گویی از هر
شهری در کشور خود کاالیی می خرید.  هدف ما ایجاد پیوندهای قوی تر با مشتریانمان با رعایت اصول تولید، تحویل و مونتاژ به موقع است.  با به حداقل رساندن
سودآوری خود و با ضمانت قیمت ثابت، به مشتریان خود فرصت تجارت امن را می دهیم.  تصاویر پروژههای تکمیل شده و مصاحبههایی که در آن مشتریان ما نظرات خود

را در مورد شرکت ما ارائه می کنند را در وب سایت رسمی شرکتمان منتشر می کنیم، تا از هدر رفتن زمان و هزینه غیر ضروری شما برای تحقیقات مرجع، جلوگیری کنیم.
 با قراردادهایی که با بانک های خصوصی بستهایم، شما را قادر میسازیم تا با لیزینگ یا اعتبارنامه بانکی معامله کنید.  قرارداد محصوالتی که توافق کرده ایم را به زبان
ترجیحی مشریانمان آماده می کنیم تا از امضای قرارداد به زبانی که با آن آشنایی ندارید جلوگیری شود. به این ترتیب، از مشکالت ناشی از این واقعیت جلوگیری می کنیم که
قراردادهایی که به زبان دیگری امضا می کنید توسط طرفین به درستی درک نمی شوند. ضمناً با تأیید این قراردادهای آماده شده توسط واحدهای دولتی ذیربط، این امکان را
فراهم میسازیم که این قراردادها ماهیت بینالمللی داشته باشند و در صورت بروز اختالالتی که ممکن است به وجود بیاید، به راحتی به دنبال حقوق خود باشید.  مواد اولیه
و اندازه گیری های مورد استفاده در تولید را همراه با مشخصات فنی به شکل استاندارد در قرارداد درج می کنیم.  شرایط تجاری ما متقابالً از فروشنده و خریدار محافظت
می کند ، با داشتن مجموعه هایی که در سه مرحله و فقط برای بخش های تکمیل شده ساخته شده اند ، شرایط تجاری راحت تر و ایمن تری را در اختیار مشتریان خود قرار
می دهیم تا در صورت تاخیر احتمالی به شما ضرر مادی وارد نشود.  از طریق وب سایت رسمی شرکت، پیگیری روند تولید محصوالت توسط آی پی آدرس و همچنین
پیگیری مراحل حمل ونقل با شماره کانتینری که به مشتری ارائه می شود امکان پذیر می باشد.  ما کیفیت تمام محصوالتی را که تولید می کنیم با گواهی انطباق اروپا ثبت
می کنیم و به این ترتیب این امکان را فراهم می کنیم تا محصوالتی را که خریداری می کنید به راحتی و بدون درگیری با قوانین گمرکی مربوط به آن، وارد کشوری شوند که در
با عملکردی که تحت پوشش گارانتی ما بین 72 تا 120 ساعت انجام می دهیم، فرصتی برای حل هر گونه مشکل احتمالی که ممکن است پیش بیاید را در اسرع آن هستید. 
وقت فراهم می کنیم. عالوه بر این، به لطف قطعات یدکی ذخیره شده ما، زمان انتظار شما را به حداقل میزان کاهش می دهیم.  با خدمات پشتیبانی مشتریان بصورت 24

ساعته، شما می توانید به راحتی از طریق وب سایت ما، با ما تماس بگیرید.


