“ПЕГАС 2003” EООД
1619 София, бул.”Цар Борис III” No. 268
тел. / факс: (+359-2) 957 12 26
e-mail: pegas2003@coresnet.bg; www.pegas2003.eu

О Ф Е Р Т А
1.

Мотокари дизелови- рециклирани*,”Балканкар”:
товароподемност / височина на подема:

допълнителна информация:

• 3 т. / 3,3 м.
• 1,6 т. / 2,8 м. (3,3 м.)

с комплект нови супереластични гуми
вагонно изпълнение (със свободен ход)

11,900 лв.
6,300 лв.

*Основно рециклирани – двигател, ХДП, мостове, хидравлика и т.н.
2.

Мотокари - газови:
•
•
•

3.

Газокар 2,5 т. / 5,20 м. - „Балканкар” (триплекс уредба),
двигател"Мерцедес"
Газокар 2,5 т. / 4,20 м. - „Димекс” (триплекс уредба), с кабина
Газокар 2,5 т. / 3,5 м. - „Sparky” на "Балканкар";
с мотор "Ford" , с виличен изравнител

товароподемност / височина на подема:

допълнителна информация:

• 1 т. / 2,8 м. (3,3 м.)(4,50 м.)

модел “687.28”(“687.33”), (“687.45”),
с батерия, (2.8 м. - вагонно изпълнение)
модел “715.28”( „Дружба”); контакторно
изпълнение; без батерия; със зарядно у-во

Ричтрак 1 т. / 4,5 м. - "Балканкар", с Curtis регулатори,
без батерия, със зарядно устройство
(Цена на нова батерия от завода -2500 лв.)

5.

7,900 лв.
8,500 лв.

Електрокари – повдигачи, рециклирани:

• 2 т. / 2,8 м.

4.

11,500 лв.

Стакери:

товароподемност / височина на подема:

• 0,63 т. / 3,30 м.

допълнителна информация:
българска, тип „Електрокар”,
с акумулаторна батерия 24 V,
с „Curtis”регулатори за управление на
двигателите за хода и подема

6,500 лв.
5,600 лв.

2,900 лв.

3,900 лв.

**** Цените са в лева без ДДС.
***** Условия на доставка: FCA склад на фирма “Пегас 2003” ЕООД в София, стоката
натоварена и укрепена на камион.
****** Всички дизелови повдигачи са с ремонтирани: двигатели, скоростни кутии, хидравлики,
спирачни уредби, повдигателни уредби, нови гуми, акумулатори, стартери и генератори.
******* Електрическите повдигачи са комплект със зарядни устройства. Акумулаторните им
батерии се закупуват отделно, ако не е указано в офертата, че електрокарът е комплект.

Н А Е М ( R E N T )
Тип кари

Машина с оператор и гориво
(лв. / час)**

Кари над 3 т.

Машина с оператор и гориво
(лв. / машиносмяна)***

70

350

*

Цените са в лева без ДДС.

**

Всеки следващ започнат час се заплаща в пълен размер.

***

Една машиносмяна е 6 (шест) часа.

****

Времето за престой на машината на обекта се смята за наем.

*****

В зависимост от срока на наемане на машината, цената се договаря.

******

Посочените цени важат за наем на мото- и електрокари в рамките на работното време на
дружеството (делнични дни - от 09:00 до 17:00 часа). Цените се предоговарят извън работно
време, в празнични и почивни дни.

******* Транспортирането на машината до обекта и обратно се заплаща допълнително.
/около 70 лв. на курс /в едната посока// на територията на София.

13.03.2019 г.

