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ОФЕРТА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

Имаме удоволствието да предложим на Вашето внимание офертно предложение 

за доставка на термо камера за нуждите на вашето предприятие/организация 

. 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас. 

 

 

I. Описание на предложението - ПРЕНОСИМА 
ТЕРМОКАМЕРА UTI165K 
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 2.8“ TFT Екран 

 Инфрачервена резолюция: 160х120 

 Честота на кадъра: 9Hz 

 Обхват на измерване на температурата: 300C~450C 

 Точност: +- 0,50C (1m) 

 Трансфер на снимкови данни в реално време 

 Функция за снимка и съхранение на SD карти 

 Анализ на получените данни 

 Точково измерване на температурата 

 Type-C USB интерфейс за зареждане на литиева батерия 

 Вградена батерия, позволяваща до 6 часа автономна работа 

 Отвор за монтиране на триножник ¼“ 
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II. Ценово предложение 
 
ТЕРМОКАМЕРА UTI165K СТАНДАРТ осигурява контрол върху 
човекопотока 

 
1х UTI165K Термокамера + статив – 2 699 лв. 
Инсталация и обучение на място при клиента – 80 лв. 
Он -лайн консултация  и обучение  - безплатно 
 

ДОПЪЛНИНИЯ И АКСЕСОАРИ 
 

1х Микро компютър с Intel Celeron Processor с Windows 10 + HDMI cable 5m 709 лв. 
1х Монитор 23,8“ FHD 1920x1080 IPS       229 лв. 
1х Телевизор 40“ FHD 1920x1080 IPS      599 лв. 
1х Свободно стояща, подвижна стойка за телевизор    329 лв. 
1х 10 m HDMI кабел         25 лв. 
 
 

III. Условия на предложението 
 

Цени: Всички цени са в лева без ДДС, за единична бройка. 

Срок на доставка: от склад 

Начин на плащане: по банков път  по договорена схема и срещу оригинал на 

фактура. 

Валидност на офертата:  15 дни. 

 
Настоящата оферта да се счита за валидна до указания срок, като от нея не произтичат никакви 

 задължения . Спецификацията на продуктите, цените и условията на доставката подлежат на 

допълнително потвърждение под формата на договор за продажба или дистрибуторски договор! 

 

Дата: 24.04.2020 г. С уважение:  

 

Пловдив               .......................................... 

Иван Михайлов 

0888 663090 

e-mail: plovdiv@kontrax.bg                                                                          

 


