
 

 

 
 

 
 

Komplet orodja SERŠ Maribor 2022 

Elektrotehnik in Elektrikar 
 
 

 

 SLIKA JE SIMBOLIČNA 
 

         
 
 

OSNOVNI KOMPLET VSEBUJE: 
 

⚫ Torba za orodje na zadrgo 

⚫ Ščipalke Tre-03 Piergiacomi 

⚫ Klešče telefonske izolirane Unior 

⚫ 11 delni set preciznih izvijačev 

⚫ Izvijač ploščati izolirani 1000V 4mm Unior 

⚫ Izvijač križni izolirani 1000V PH0 Unior 

⚫ Izvijač križni izolirani 1000V PH2 Unior 

⚫ Preizkuševalec napetosti Unior 

⚫ Pinceta  

⚫ Testna plošča 830 kontaktov 

⚫ Lupilec kablov 

⚫ Multimeter digitalni UT-39C 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orodje uvrščamo v višji-srednji kakovostni razred. 
 

Cena osnovnega kompleta z 22% DDV: 88,00 €  

(možnost plačila v dveh obrokih) 
 
 

 

Naročila sprejemamo do 8. 7. 2022! 
Naročila sprejemamo tudi po tem datumu, vendar ne garantiramo točne dobave orodja! 

Naročila sprejemamo po telefonu, faxu, pošti ali E-mailu.   
Za naročila do  8. 7. 2022 nudimo možnost plačila v dveh obrokih. Plačila se vršijo preko položnic, ki jih kupci prejmejo na 

dom.  Orodje prevzamejo dijaki v šoli predvidoma v začetku septembra (četudi so bila plačila izvedena v mesecu juliju ali 

avgustu). Točen termin prevzema bo objavljen v šoli, nato bo orodje možno prevzeti v poslovalnici Nano elektronike d.o.o. 

v Mariboru.  Orodje mora biti poravnano do prevzema. 
 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete med delavniki od 8.00h do 16.00h na: 

02/ 331 32 11- Maurič Boštjan    ali     031 721 921 – Skerbiš Boštjan  

      DODATNA OPCIJA: 

 ●  Spajkalnik Ersa BD330 30W  + gobica za  

      čiščenje spajkalnika 

 Redna cena: 57,00 € Cena za dijake: 50,00 € 

  

 

  

  

 



 

 

 

 
 

NAROČILNICA 
 

USTREZNO OBKROŽI: 
 

⚫ NAROČAM: 

⚫ Komplet orodja SERŠ Računalnikar 2022 

⚫ Komplet orodja SERŠ Elektrotehnik in Elektrikar 2022 

DODATNA OPCIJA: 

⚫ Spajkalnik Ersa BD330 30W + gobica 

PLAČANO BO: 

⚫ 1 obrok 

⚫ 2 obroka 
 

PRAVILNO IN S TOČNIMI PODATKI IZPOLNI SLEDEČE: 

Ime in priimek dijaka_____________________________________________________ 

Naslov (ulica, številka, poštna številka, kraj)_______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefonska številka starša oz. skrbnika____________________________________ 

Ime in priimek mame ali očeta, ki živi na istem naslovu____________________  

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

     Soglašam s hrambo in obdelavo navedenih osebnih podatkov. Strinjam se, da 

se podatki hranijo za obdobje 10 let. 

V kolikor od Vas ne prejmemo soglasja, vašega naročila ne bomo mogli obdelati! 
 

 PODPIS DIJAKA      PODPIS STARŠA 

_____________________________                       ______________________________ 
 

Naročila sprejemamo do 8. 7. 2022! 
Naročila sprejemamo tudi po tem datumu, vendar ne garantiramo točne dobave orodja! 

Naročila sprejemamo po telefonu, faxu, pošti ali E-mailu.   
Za naročila do  8.7.2022 nudimo možnost plačila v dveh obrokih. Plačila se vršijo preko položnic, ki jih kupci prejmejo na 

dom.  Orodje prevzamejo dijaki v šoli predvidoma v začetku septembra (četudi so bila plačila izvedena v mesecu juliju ali 

avgustu). Točen termin prevzema bo objavljen v šoli, nato bo orodje možno prevzeti v poslovalnici Nano elektronike d.o.o. 

v Mariboru.  Orodje mora biti poravnano do prevzema. 
 

 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete med delavniki od 8.00h do 16.00h na: 

02/ 331 32 11- Maurič Boštjan    ali     031 721 921 – Skerbiš Boštjan  


