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LISTA DE PREÇOS
Acessórios para persianas  (FE)

Condições válias para o exterior EU:

Embalagem: grátis

Pagamento: antecipado (3% desconto) por transferência SWIFT,

para la para a primeira entrega, de 60 dias a partir da data da fatura net,

para entregas mais tarde.

Entrega : CPT (Cost Paid To) destino para ser determinado.

O percentual de desconto depende das condições de venda  

e valor bruto total da ordem e está disponível sob pedido.

» Para artigos em versão especial, solicitados pelo cliente, a descrição entre o símbolo de iguais (= =),  

no catálogo online: 

» 150 € para pedidos de 0 a 10 horas de impressão ,

» nenhuma despesa além de 10 horas de impressão.

» Estamos em condições de fornecer consultoria e/ou informações especializada para o estudo 

e/ou a definição de novos artigos ou soluções coordenadas para problemas operativos, 

ao custo de 50,00 euros para cada horade trabalho dedicada pelo responsável do produto

e/ou pelo responsável do escritório técnico, além da primeira hora gratuita.

» Para embalagens não que sejam padrão e para quantidades elevadas: preços a serem definidos.

Os preços se referem à data de impressão desta lista:

atp se reserva de variá-los, assim como resultarão nas confirmações 

do pedido enviadas ao cliente antes da expedição da mercadoria

ou como resultantes no site da internet www.atp.it. 

Por favor note: os preços dos produtos de metal são indicativos, devido às mudanças contínuas 

de matérias-primas, para os preços válidos são os indicados na confirmação da ordem.

**Para uma precisa evasão dos seus pedidos, 

você pode enviá-los com o nosso serviço cibercomércio e obter um desconto adicional de 3% .

Para o nome de usuário e senha, preencha o nosso formulário na home page www.atp.it **

Legenda: o símbolo * (asterisco) significa que pode ter preços especiais   por quantidade

Para os pedidos

commerciale@atp.it

fax: +39 0365 823054

Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS)  - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:      UNICREDIT BANCA SPA ag.VESTONE (BS)                   BIC (SWIFT) . . : UNCR IT M1H59

Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it



Last Update 10/03/2020 05:32:10

Page 2/3



Last Update 10/03/2020 05:32:10

Page 3/3

Posição
Código artigo

Preço bruto €

01.b
FEU200B000/00NA

0,36 x 1 pcs

02.a
FEU200B100/00NO

0,38 x 1 pcs

03.a
FEU200C000/00NO

0,37 x 1 pcs

04.a
FEU200C100/00NO

0,35 x 1 pcs

05.b
FEU200D000/00NA

0,48 x 1 pcs

06.a
FEU200E000/00NO

0,58 x 1 pcs

07.a
FEU2010000/00NO

0,91 x 1 pcs

08.a
FEU2020000/00NO

0,91 x 1 pcs

11.a
FEU204B000/00NO

1,26 x 1 pcs

13.a
FEU205B000/00NO

1,10 x 1 pcs

15.a
FEU2080000/00NO

1,25 x 1 pcs

16.d
FES2510000/00AG

0,60 x 1 pcs

16.g
FES251B000/00BA

0,46 x 1 pcs

16.l
FES251B000/00NF

0,42 x 1 pcs

16.n
FES251B000/00AG

0,46 x 1 pcs

16.t
FES251B000L00NF

0,18 x 1 pcs

17.a
FES2520000/00NA

0,44 x 1 pcs

17.b
FES2530000L00BA

186,00 x 1000 pcs

17.b.01
FES2530000L00NA

150,00 x 1000 pcs

17.c
FES253S000L00BA

120,00 x 1000 pcs

17.c.01
FES253S000L00NA

106,00 x 1000 pcs

18.a
FES257B000/00NA

0,89 x 1 pcs

18.b
FES257B000/00OC

1,00 x 1 pcs

18.c
FES257B000/00AG

1,00 x 1 pcs

18.d
FES257B000D00NA

0,91 x 1 pcs

20.a
FES259B000/00NA

1,14 x 1 pcs

20.b
FES259B000/00OC

1,29 x 1 pcs

20.c
FES259B000/00AG

1,29 x 1 pcs

20.d
FES259B000C00NA

0,98 x 1 pcs

20.f
FES2600000F03NA

0,51 x 1 pcs

20.g
FES2600000/01NA

0,97 x 1 pcs

20.g
FES2600000/01NA

0,97 x 1 pcs

20.h
FES2600000/02NA

0,94 x 1 pcs

20.q
FES2600000F01NA

0,56 x 1 pcs

Posição
Código artigo

Preço bruto €

20.r
FES2600000F02NA

0,47 x 1 pcs

21.a
MAZ0540000/00BR

42,25 x 1000 pcs

21.b
MAZ0540000/00NA

40,00 x 1000 pcs

22.a
MAZ1618000/0002

100,00 x 1000 pcs

700.i
FES251B000L00NF

0,18 x 1 pcs

Posição
Código artigo

Preço bruto €


