ČIP, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Sokolska ulica 44, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 420 3 444, GSM: 031 540 421, prodaja@cip.si
Slika je simbolna

Komplet štev. 1:

PROGRAM ELEKTROTEHNIK IN ELEKTRIKAR

- Lična torbica
- Ščipalke Piergiacomi TRE 03 ali Proskit Pa-101
- Klešče telefonske izolirane 1000V (koničaste)
- Testna plošča 830 kontaktov
- Izvijač ploščati izolirani 1000V 4 mm
- Izvijač križni izolirani 1000V PH0
- Izvijač križni izolirani 1000V PH2
- Set izvijačev, kovinskih – urarskih (min. dva ploščata in trije križni izvijači)
- Pinceta
- Multimeter digitalni (DC - AC napetost; DC - AC tok; Ω meter, preverjanje polprevodnikov)
- Preizkuševalec napetosti
- Lupilec kablov

Maloprodajna cena: 76,00€
Komplet štev. 2:

PROGRAM RAČUNALNIKAR

- Lična torbica
- Ščipalke Piergiacomi TRE 03 ali Proskit Pa-101
- Klešče telefonske izolirane 1000V (koničaste)
- Izvijač križni izolirani 1000V PH2
- Set izvijačev, kovinskih – urarskih (min. dva ploščata in trije križni izvijači)
- Multimeter digitalni (DC - AC napetost; DC - AC tok; Ω meter, preverjanje polprevodnikov)
- Preizkuševalec napetosti
- Lupilec kablov

Maloprodajna cena: 66,00€
Dodatni izbor: spajkalnik Ersa z gobico za čiščenje: Maloprodajna cena: 34,00€
Za naročila pokličete +386 (2) 420 3 444 ali pišite na prodaja@cip.si

Obrni 

Spoštovani starši!
Kot že več kot 25 let, vam Trgovina ČIP iz Maribora, tudi letos omogoča nakup
kompleta orodja za vašega bodočega dijaka. Orodje smo sestavili v dveh različnih
kompletih, kot je tako želela stroka v elektro šoli SERŠ Maribor.
V kolikor se boste z vašim otrokom odločili za orodje pri nas, v Trgovini ČIP, vas
vljudno naprošamo, da opravite prednaročilo čimprej. Namreč, čez poletje moramo
vse pripadajoče dele sestaviti v torbico. In to zahteva veliko časa.
Dijak bo orodje prejel na sedežu podjetja. Ob prevzemu bo tudi poravnal račun za
izbran komplet orodja.
Glede naročanja orodja vam podajamo več načinov:
- lahko nas pokličete v trgovino in ustno sporočite ime in priimek dijaka in katero
orodje, komplet št. 1 ali 2, na telefonski številki: 02 420 3 444 in 031 640 421,
vsak delovnik od 08:00 do 18:00, v soboto od 08:00 do 13:00.
- lahko pošljete sporočilo po elektronski pošti na naslon: prodaja@cip.si,
- ali pa nas osebno obiščete v naši trgovini na Studencih v Mariboru, nahajamo se
pred Merkurjevim centrom na studencih. Tako boste lahko še videno izbrali
spajkalnik po vaši želji.
Naslov: Sokolska ulica 44, 2000 Maribor

Hvala za vaš interes. Veselimo se snidenja z vami.
Vaš kolektiv Trgovine ČIP Maribor

