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INFOKOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZÖK
INTERAKTÍV CSOMAGOK, KIJELZŐK, TÁBLÁK, PROJEKTOROK, VETÍTŐVÁSZNAK,

GRAMMATIK ÉS SMARTCLASS+ NYELVI LABOROK



Ünnepi akciós csomagok –
interaktív tábla csomag I. 

Projektor tartó fali konzol
90-150 cm állítható
fali projektor konzol
- közel vetítő projektorokhoz

MimioTouchBoard 80” 
interaktív tábla  Képátló 80”
Aktív terület: 170,6x116,5 cm,
Képarány: 4:3,
Váz: alumínium keret,
Felület: tükröződésmentes,
mosható acél,
Egyidejű 6 felhasználó,
MimioStudio magyar nyelvű
teljes szoftver*,
Beviteli mód: ujj vagy más tárgy,
2 tollat tartalmaz,
USB-kábel: 10 m,
Teljesítmény <0,5 W,
Támogatott OS: WinXP / Vista / 7/8
32 / 64bit / MacOS X / Linux, 
Méret: 181,6x127,5x5,78 cm,
5 év garancia

Optoma X-305ST
közeli vetítési távolságú
projektor, DLP technológia,
XGA (1024x768) felbontás,
4:3 képarány,
3.000 ANSI Lumen fényerő, 
18.000:1 kontraszt,
2 év garancia a projektorra,
1 év/1000 óra a lámpára

Zárható laptop szekrény, 
falra rögzíthető
Ideális választás interaktív rend-
szerekhez. Interaktív rendszerrel 
a laptop összekötve biztonságosan 
tárolható, és alig 1 perc alatt
azonnal üzembe helyezhető!
Zárható fali kivitel.

*3 év szoftverkövetéssel!Az ár a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

Opcionálisan kedvezményesen 
rendelhető a csomagokhoz:

Kedvezményes
nettó ár: 31.900 Ft + Áfa
Bruttó: 40.513 Ft

INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL

AKCIÓS CSOMAG I.
Ára: 369.000 Ft + Áfa

Pályázatok
Árajánlat, eszközlista, megvalósítás.

Az Alex Fémbútor Kft. fontosnak tartja, hogy segítse az intézményfejlesztési infrastrukturális célokat, a 21. századi digitális

környezet megteremtését. A digitális pedagógiai módszertanra építő programok sikeres osztálytermi bevezetésének és

alkalmazásának alapvető feltétele, hogy intézményi szinten is biztosítottak legyenek a megfelelő körülmények szervezeti

és humánerőforrás, valamint infrastrukturális szempontból egyaránt. Az Alex Fémbútor Kft. az EFOP-3.2.3-17, EFOP-4.1.2-17 / 

Iskola 2020 és további pályázatokhoz adaptált Informatikai termékkínálattal segíti a fejlesztések megvalósítását figyelembe véve 

a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó előírásokat.

Az általunk ajánlott termékeinkkel a hosszú távú fenntarthatóság és a digitális pedagógiai szemlélet elterjedése a cél.

 

Egyedi termékkínálatunknak köszönhetően nyelvi laborokat, interaktív csomagokat, kijelzőket, táblákat, projektorokat, vetítővásznakat, 

Grammatik és SMARTCLASS+ nyelvi laborokat is biztosítunk.

 

Az Alex Fémbútor Kft. a pályázatokhoz többlépcsős szakmai segítséget nyújt:
• Amennyiben rendelkezésre áll a pályázatokban benyújtott IKT eszközök listája abban az esetben elkészítjük indikatív, 

illetve a beszerzésre kerülő lista alapján részletes műszaki ajánlatunkat.

• A pontos műszaki dokumentáció elkészítésével cégünk szakmai segítséget nyújt ahhoz, 

hogy az intézmények ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák adott pályázati támogatás keretén belül.

• Nyertes pályázat esetén az eszközöket kiszállítjuk és igény esetén szakembereink a beüzemelés 

és oktatás segítségét is megadják az intézményeknek.

 

Szolgáltatásaink révén gyorsan és könnyen végigviheti az intézmény fejlesztéséhez szükséges folyamatokat és az eszközök beüzemelése,

szerelése is egyszerűbbé válik kollégáink segítségével.
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Fehér tábla és vetítővászon kínálatunkat a 6 és 7. oldalon vagy a www.alexbutor.hu weboldalon tekintheti meg.

Projektorok
Fix telepítésű, közeli és ultraközeli 
vetítő projektorok a kitakarás
minimalizálása és az oktatási
élmény javítása érdekében. 

KÖZELVETÍTŐ PROJEKTOROK:

ULTRA KÖZELI VETÍTÉSŰ PROJEKTOROK: INTERAKTÍV PROJEKTOROK:

ViewSonic PJD 5353LS
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: XGA, 4:3 képarány

Kontraszt:  20000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Nettó ár: 162 982 Ft+Áfa
Bruttó ár: 206 987 Ft

ViewSonic PJD 5553LWS
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: WXGA, 16:9 képarány

Fényerő: 3200 Lumen

Kontraszt: 20000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Nettó ár: 184 800 Ft+Áfa
Bruttó ár: 234 696 Ft

Optoma X-305ST
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: XGA, 4:3 képarány

Fényerő: 3200 Lumen

Kontraszt: 18000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 2 év

Egyéb: Full 3D

Nettó ár: 162 630 Ft+Áfa
Bruttó ár: 206 540 Ft

Optoma W-303ST
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: WXGA, 16:9 képarány
1280x800 px

Fényerő: 3000 Lumen

Kontraszt: 18000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 2 év

Egyéb: Full 3D

Nettó ár: 184 860 Ft+Áfa
Bruttó ár: 234 772 Ft

Optoma X-319UST
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: XGA, 4:3 képarány

Fényerő: 3200 Lumen

Kontraszt: 18000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 3 év

Egyéb: Full 3D

Nettó ár: 340 470 Ft+Áfa
Bruttó ár: 432 397 Ft

Optoma W-319UST
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: WXGA, 4:3 képarány
1280×800 px

Fényerő: 3300 Lumen

Kontraszt: 18000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 3 év

Egyéb: Full 3D

Nettó ár: 350 988 Ft+Áfa
Bruttó ár: 445 755 Ft

Epson EB-685Wi
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: WXGA 16:9 képarány
1280×800 px

Fényerő: 3500 Lumen

Kontraszt: 14000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 3 év

Egyéb: Full 3D,
SMART Notebook 
software entitlement 
booklet szoftver

Nettó ár: 613 386 Ft+Áfa
Bruttó ár: 779 000 Ft

Optoma W-320USTi
SPECIFIKÁCIÓK
Technológia DLP

Felbontás: WXGA 16:9 képarány
1280×800 px

Fényerő: 3500 Lumen

Kontraszt: 14000:1

Lámpa: 5000 óra élettartam

Garancia: 3 év szoftver követéssel

Egyéb: Full 3D,
Mimio Studio magyar 
nyelvűszoftver

Nettó ár: 599 900 Ft+Áfa
Bruttó ár: 761 873 Ft

VEPRB-90-150
Projektor tartó fali konzol
90-150 cm állítható
– közel vetítő projektorokhoz

Nettó ár: 23 543 Ft + Áfa
Bruttó:  29 900 Ft

PR05
Projektor tartó fali konzol
410-630 mm között állítható
– ultra közel vetítésű projektorokhoz

Nettó ár: 14 400 Ft + Áfa
Bruttó:  18 288 Ft

Ajándék Classic 120 x 200 cm-es 

fehér táblával!!
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Nettó ár: 190.000 Ft + Áfa
Bruttó: 241.300 Ft

MimioTeach
A MimioTeach™ interaktív eszközök:

A fehér táblára mágnesesen rögzítheti, így könnyen átvihető
más tantermekbe is, vagy elcsomagolható a biztonságos
tárolás érdekében. A tanításra figyelhet, nem kell
a technológiával bajlódnia. 
Diákközpontú és interaktív tananyagokat hozhat létre,
melyben a mellékelt MimioStudio szoftver segítségével
használja ki az aktív tanulást elősegítő eszközök előnyeit.
Biztosra veheti, hogy masszív kialakítása miatt
éveken keresztül használhatja majd a tantermekben.
Belefér az iskolai költségvetés kereteibe.

A szabadalmazott MimioTeach írópálca egy karcsú és
ergonomikus toll: 

• Bármely méretű kézbe kényelmesen illeszkedik.
• A számítógépén lévő információkat 

a fehér tábláról irányíthatja, vezetékek nélkül.
• A MimioTeach lécen a vezérlő toll 

automatikusan újratölthető.

A MIMIO Teach-el kompatibilis fehér táblákat

a 6. oldalon vagy a honlapunkon találja.

Mimio TOUCH Board
Mágneses, írható felület, érintés alapú interaktív tábla.

• Képzeljen el egy mágneses fehér táblát, írható acél felülettel, 

amely egyidőben egy érintés alapú interaktív tábla, egy 

nemzetközileg elismert szoftverrel... Most hagyja abba 

az álmodozást, hiszen ez a tábla valóban létezik: A TouchBoard, 

amely a MimioStudio szoftvert használja, egy 6 felhasználó által 

egyidőben használható interaktív tábla.

88” TouchBoard (201,6x116,5 cm) 16:9 képarány
Nettó ár: 259 900 Ft + Áfa
Bruttó: 330 073 Ft

80” TouchBoard (170,6x116,5 cm) 4:3 képarány
Nettó ár: 219 900 Ft + Áfa
Bruttó: 279 273 Ft

Stereó hangfalpár
fali konzollal, 56W RMS
Nettó ár: 24.900 Ft + Áfa
Bruttó: 31.623 Ft

Képátló 80”, vagy 88” Váz: alumínium keret,
Felület: tükröződésmentes, mosható acél,
Egyidejű 6 felhasználó, Beviteli mód: ujj vagy más tárgy,
2 tollat tartalmaz, USB-kábel: 10 m, Teljesítmény <0,5 W, 
Támogatott OS: WinXP / Vista / 7/8 32 / 64bit / MacOS X / Linux,
Méret: 181,6x127,5x5,78 cm, 56W RMS sztereo hangfal, 5 év garancia

MimioCapture 3.
A szárazan törölhető jelölő tollakkal készített
jegyzeteket elmentheti – színesben.

A MimioCapture™ kézírásrögzítő rendszer segítségével elmentheti
a közönséges fehértáblára színes jelölő tollakkal felvitt jegyzeteit.
Diákjai a tanulásra tudnak figyelni; nem kell jegyzeteléssel bajlódniuk.

• A fehértáblára felvitt jegyzeteket elmentheti

• A kézírást szöveges dokumentumokká alakíthatja át.

• Elmentett dokumentumokat később 

 módosíthatja és megoszthatja.

(Mimio Teach interactive  eszköz szükséges a működéséhez)

Kézírást digitalizáló szett:
• 4 db digitalizáló toll,

• digitális törlő,

• toll rögzítő kit,

•  töltő tálca,

•  2 év garancia

Nettó ár: 159.900 Ft + Áfa
Bruttó: 203.073 Ft

Mimio Studio magyar nyelvű szoftverrel!
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TOUCH65 FULL HD interaktív kijelző
65” Interaktív kijelző,
10 érintési pont kezelése,
LED 65” FULL HD Interaktív érintésérzékeny technológia,
Mimio Studio szoftverrel (3 év termékkövetés)  - 3 év garancia

Nettó ár: 799.000 Ft + Áfa
Bruttó: 1.014.730 Ft

TOUCH75_10AAG_4K/Android interaktív kijelző
75” Interaktív kijelző,
10 érintési pont kezelés,
LED 75” ULTRAHD 4K Interaktív érintésérzékeny technológia,
Android 5.0.1 and  hangprojektor beépítve.
Mimio Studio szoftverrel (3 év termékkövetés)  - 3 év garancia 

Nettó ár: 1.359.000 Ft + Áfa
Bruttó: 1.725.930 Ft

TOUCH86_10AAG_4K/Android interaktív kijelző
86” Interaktív kijelző,
10 érintési pont kezelés,
LED 86” ULTRAHD 4K Interaktív érintésérzékeny technológia,
Android 5.0.1 and  hangprojektor beépítve.
Mimio Studio szoftverrel (3 év termékkövetés)  - 3 év garancia 

Nettó ár: 2.049.000 Ft + Áfa
Bruttó: 2.602.230 Ft

MimioView 340H
Diákjai többet tanulhatnak, mivel többet is látnak.

A MimioView™ dokumentumkamera segítségével azonnal rögzítheti 
a képeket és a élő videókat.

• A képeket és a videókat rögtön be is építheti az óra anyagába.

• Azonnal hozzáférhet a szerkesztési és tárolási funkciókhoz.

• Megjelenítheti a tankönyv anyagát, az objektumokat és az élő  

bemutatókat.

Nettó ár: 236.000 Ft + Áfa
Bruttó: 299.720 Ft

Az érintésérzékeny interaktív kijelzőkön minden művelet

megvalósítható, amely egy számítógépen lehetséges, eközben

pedig az interaktív és multimédiás tartalmak megosztásával

jobban leköthető a tanulók figyelme, jobban szemléltethető

a tananyag és fejleszthető a csoportmunka.

Az eszköz kiváltja a projektor és interaktív tábla kettősét.

Interaktív kijelzők
Oktatás magasabb színvonalon.

EFOP-3.2.3-17
Digitális környezet

a köznevelésben

Beépített számítógéppel
is rendelhetőek!
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Kiegészítők
Matt fehér táblák, táblaállványok és laptoptartó szekrény

ZÁRHATÓ LAPTOP SZEKRÉNY,
FALRA RÖGZÍTHETŐ

Ideális választás interaktív rendszerekhez. 
Interaktív rendszerrel a laptop összekötve 
biztonságosan tárolható, és alig 1 perc alatt 
azonnal üzembe helyezhető!
Zárható fali kivitel.

Nettó ára: 34 900 Ft+Áfa
Bruttó ára: 44 323 Ft

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
GÖRGŐS MOBIL ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg, 
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
alkalmazható az összes 
interaktív táblához: 87”-ig.
függőleges állítás: 0cm-60cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg,
görgős változat.

Nettó ára: 164 900 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 209 423 Ft

MOTOROS, TÁVIRÁNYÍTÓS
FALI ÁLLVÁNY

Vezérlés: vezeték nélküli távvezérlés,
Univerzális projektor tartó adapter max 10kg,
dönthető±90°, forgatható 360°.
Alkalmazható az összes ultra rövid és
rövid vetítésű projektorokhoz.
Beállítható vetítési távolság a táblától: 0-120cm, 
Alkalmazható az összes
interaktív táblához: 87”-ig.
Függőleges állítás: 0 cm-60 cm fokozatmentesen, 
terhelhetőség: 100kg. 

Nettó ára: 149 900  Ft+ÁFA
Bruttó ára: 190 373 Ft

Vario falitábla árak

Típus Nettó ár Bruttó ár

zománc-acél felülettel, 180x120 cm  62 900 Ft  79 883 Ft 

zománc-acél felülettel, 200x120 cm  64 880 Ft  82 398 Ft 

zománc-acél felülettel, 240x120 cm  69 750 Ft  88 583 Ft 

Vario dupla oldalszárnyas tábla árak

Típus Nettó ár Bruttó ár

mérete: 200x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2  149 360 Ft  189 687 Ft 

mérete: 240x120 cm, oldalszárny mérete: 100x120 cm x2  158 050 Ft  200 724 Ft 

Az interaktív eszközök használatát segítő kiegészítők beszerzése 

a jól használható digitális környezet kiépítésének befejező elemei, 

melyek elengedhetetlenül fontosak a hatékony használathoz.
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Vetítő vásznak
Orion Tripod vetítővásznak
 - Masszív erős fém ház, matt fehér felület, 1:1 képarány, hordozható három lábú mobil vászon

Típus Nettó ár: Bruttó ár:

Orion Tripod vetítővásznak
- Masszív erős fém ház,
matt fehér felület,
1:1 képarány, hordozható
három lábú mobil vászon

150 x 150 cm Orion tripod vetítővászon 19 900 Ft 25 273 Ft

180 x 180 cm Orion tripod vetítővászon 24 900 Ft 31 623 Ft

Orion King tripod vetítővásznak
- Masszív erős fém ház,
matt fehér felület,
4 oldalon fekete keret,
1:1 képarány, hordozható
három lábú mobil vászon

150 x 150 cm Orion King tripod vetítővászon 22 900 Ft 25 273 Ft

180 x 180 cm Orion King tripod vetítővászon 27 490 Ft 31 623 Ft

213 x 213 cm Orion King tripod vetítővászon 33 900 Ft 25 273 Ft

244 x 244 cm Orion King tripod vetítővászon 42 900 Ft 31 623 Ft

Ecoroll és Cineroll fali, manuálisan mozgatható vetítővásznak
– Masszív erős fém ház, matt fehér felület, falra rögzíthető kivitelű manuális mozgatású vászon

Típus Nettó ár: Bruttó ár:

1:1 képarányú vásznak:

150 x 150 cm Ecoroll fali vetítővászon 22 900 Ft 25 273 Ft

180 x 180 cm Ecoroll fali vetítővászon 27 490 Ft 31 623 Ft

203 x 203 cm Ecoroll fali vetítővászon 33 900 Ft 25 273 Ft

244 x 244 cm Ecoroll fali vetítővászon 42 900 Ft 31 623 Ft

4:3 képarányú vásznak
(fekete kerettel és
felül fekete kifutóval):

160 x 139 cm Cineroll vetítővászon 18 900 Ft 24 003 Ft

180 x 155 cm Cineroll vetítővászon 22 500 Ft 28 575 Ft

203 x 170 cm Cineroll vetítővászon 25 900 Ft 32 893 Ft

244 x 201 cm Cineroll vetítővászon 36 500 Ft 46355 Ft

16:9 képarányú vásznak
(fekete kerettel és
felül fekete kifutóval):

160 x 114 cm Cineroll vetítővászon 18 500 Ft 23 495 Ft

180 x 126 cm Cineroll vetítővászon 22 400 Ft 28 448 Ft

203 x 149 cm Cineroll vetítővászon 25 900 Ft 32 893 Ft

244 x 175 cm Cineroll vetítővászon 34 500 Ft 43 815 Ft

Cinedomus fali, motorosan mozgatható vetítővásznak
– Fehér alumínium ház, 5 cm fekete kerettel, opcionálisan távirányító rendelhető hozzá

Típus Nettó ár: Bruttó ár:

4:3 képarányú vásznak
(fekete kerettel és
felül fekete kifutóval):

160 x 140 cm Cinedomus vetítővászon 69 900 Ft 88 773 Ft

180 x 153 cm Cinedomus vetítővászon 75 500 Ft 95 885 Ft

200 x 168 cm Cinedomus vetítővászon 78 500 Ft 99 695 Ft

220 x 183 cm Cinedomus vetítővászon 90 900 Ft 115 443 Ft

240 x 198 cm Cinedomus vetítővászon 98 900 Ft 125 603 Ft

260 x 208 cm Cinedomus vetítővászon 111 900 Ft 142 113 Ft

280 x 223 cm Cinedomus vetítővászon 124 900 Ft 158 623 Ft

300 x 243 cm Cinedomus vetítővászon 135 900 Ft 172 593 Ft

16:9 képarányú vásznak
(fekete kerettel és
felül fekete kifutóval):

160 x 140 cm Cinedomus vetítővászon 71 900 Ft 91 313 Ft

180 x 151 cm Cinedomus vetítővászon 77 900 Ft 98 933 Ft

200 x 162 cm Cinedomus vetítővászon 79 900 Ft 101 473 Ft

220 x 168 cm Cinedomus vetítővászon 92 500 Ft 117 475 Ft

240 x 185 cm Cinedomus vetítővászon 98 400 Ft 124 968 Ft

260 x 191 cm Cinedomus vetítővászon 112 900 Ft 143 383 Ft

280 x 202 cm Cinedomus vetítővászon 125 900 Ft 159 893 Ft

300 x 218 cm Cinedomus vetítővászon 137 900 Ft 175 133 Ft

Opcionálisan rendelhető!
TÁVIRÁNYÍTÓ -Vetítővászon távirányító motoros 
vetítővásznakhoz (adó/vevő), max 60 m

29 900 Ft 37 973 Ft

További típusú és méretű 

vetítővásznak felől kérjük 

érdeklődjön!
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Nyelvi laborral kapcsolatos pályázati információkért érdeklődjön: Bors Attila I Mobil: 06/20 263-1103 I E-mail: bors.attila@alexbutor.hu

{GRAMMATIC NYELVI LABOR
„A TÖKÉLETES
NYELVOKTATÁS ESZKÖZE”

A Grammatic nyelvi labor tartalmazza

a tanári asztalt, a komplett számítógépet, 

adott számú mikrofonos fejhallgatót,

beépített MP3 egységet, DVD lejátszót,

a teljes nyelvi labor elektronikát,

a magyarnyelvű szoftvert, és a teljes

szerelési, beüzemelési költségeket.

(A székeket, és a tanulói asztalokat

nem tartalmazza!)

{

A nyelvi laborunkat meglévő, más bú-

torzatba is installáljuk igény esetén, 

melyhez előzetes egyeztetés, hely-

színi felmérés szükséges. Nyelvi labor rend-

szerünket csak megfelelő, bizonyos feltétele-

ket kielégítő bútorzatba szereljük, szem előtt 

tartva a biztonságot, rongálás elleni védel-

met, és az esztétikus megvalósíthatóságot.

NYELVI LABOR

Grammatik nyelvoktató rendszer egy 

számítógép által vezérelt nyelvi la-

bor, amely 8-32 tanuló nyelvi okta-

tását képes biztosítani egy könnyen kezel-

hető szoftver segítségével. A rendszerhez 

a felhasználók (tanár illetve a diákok) mik-

rofonos fejhallgatóval kapcsolódhatnak. A 

tanulói asztalokon egy kis kezelő segítsé-

gével lehet a hangerőt szabályozni, illetve 

„jelentkezni”, amelyet a tanár a képernyőjén 

azonnal észlelhet. A tanári oldalon lehetőség 

van több műsorforrás használatára is, amely 

lehet magnó, CD vagy DVD lejátszó, video, 

de természetesen maga a számítógép is. A 

rendszer segítségével mód van arra, hogy 

a diákokat egyénileg vagy csoportba oszt-

va feleltessük, párbeszédeket alakítsunk ki, 

lejátsszuk a kívánt hanganyagot, felvegyük 

a beszélgetéseket és egy sor olyan további 

funkcióra, ami egy mai modern nyelvi labor 

rendszertől elvárható. opcionálisan számí-

tógépes hálózattal kombinálható, így bővítve 

tovább a rendszer képességeit, lehetőségeit.

Ê 8-32 fős kivitelben rendelhető 

Ê teljes számítógép vezérlés

Ê beépített MP3 és DVD

 műsorforrás egység

Ê központi hanganyag hallgatása

Ê egyéni és csoportos társalgás

Ê párbeszédek, laborgyakorlatok rögzítése

Ê könnyen kezelhető magyar nyelvű szoftver

Ê tanulók nevének eltárolása

Ê tanulók tetszőleges csoportba sorolása

Ê csoportok eltárolása, visszatöltése

Ê előre beállított és szabadon választható  

 csoportkialakítások

Ê tanulók párokba sorolása

Ê tanulónkénti egyéni munka engedélyezése

LEGFONTOSABB
TULAJDONSÁGOK:

VÉGFELHASZNÁLÓI ÁRAK
GRAMMATIC telepített nyelvi labor
Típusszám Típus Nettó Ár Bruttó Ár

GRAM-08T 8 fős nyelvi labor 1 299 900 Ft 1 650 873 Ft

GRAM-10 10 fős nyelvi labor 1 399 900 Ft 1 777 873 Ft

GRAM-12 12 fős nyelvi labor 1 499 900 Ft 1 904 873 Ft

GRAM-14 14 fős nyelvi labor 1 599 900 Ft 2 031 873 Ft

GRAM-16 16 fős nyelvi labor 1 699 900 Ft 2 158 873 Ft

GRAM-18 18 fős nyelvi labor 1 799 900 Ft 2 285 873 Ft

GRAM-20 20 fős nyelvi labor 1 899 900 Ft 2 412 873 Ft

GRAM-22 22 fős nyelvi labor 1 999 900 Ft 2 539 873 Ft

GRAM-24 24 fős nyelvi labor 2 099 900 Ft 2 666 873 Ft

GRAM-26 26 fős nyelvi labor 2 199 900 Ft 2 793 873 Ft

GRAM-28 28 fős nyelvi labor 2 299 900 Ft 2 920 873 Ft

GRAM-30 30 fős nyelvi labor 2 399 900 Ft 3 047 873 Ft

GRAM-32 32 fős nyelvi labor 2 499 900 Ft 3 174 873 Ft
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A TELEPÍTETT NYELVI LABOR ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK A TANULÓI ASZTALOK, SZÉKEK ÁRAIT!

MULTICOMP NYELVI LABOR ASZTAL
1 SZEMÉLYES
PARAVÁN NÉLKÜLI
Alapfelszereltség: 
laminált bútorlapból,
kábelátvezető nyílással,
paraván nélkül,
beépített egységgel
Termék kód: ISkB-05-02

Nettó ára: 12 510 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 15 888 Ft

MULTICOMP NYELVI LABOR ASZTAL
1 SZEMÉLYES
ALACSONY PARAVÁNNAL
Alapfelszereltség: 15 cm-es hátoldal,
40 cm-es oldalfal,
laminált bútorlapból,
kábelátvezető nyílással,
alacsony paravánnal,
beépített egységgel
Termék kód: ISkB-05-02-AP

Nettó ára: 21 520 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 27 330 Ft

MULTICOMP NYELVI LABOR ASZTAL
 SZEMÉLYES
MAGAS PARAVÁNNAL
Alapfelszereltség: 37 cm-es hátoldal,
40 cm-es oldalfal,
laminált bútorlapból,
kábelátvezető nyílással,
magas paravánnal,
beépített egységgel
Termék kód: ISkB-05-02-MP

Nettó ára: 23 220 Ft+ÁFA
Bruttó ára: 29 489 Ft

GRAMMATIC
NYELVI LABOR
TANÁRI ASZTAL
Alaptartozékok:
Tetszőlegesen választható laminált bútorlap ABS élzárással, 
kábelátvezető nyílással, rejtett kábelcsatornával, beépített 
tanári egységgel, tökéletesen kialakított polcok a külső
műsorforrás egységek számára, zárható szekrények
a vezérlő számítógép és a nyelvi labor elektronika részére.
A NYELVI LABOR SZERVES RÉSZE, ÍGY AZ ALAPÁR
TARTALMAZZA A TANÁRI ASZTALT!

160 68

76

87 68

73

87 68

73

87 68

73

314
Szürke

Laminált bútorlapszínek

116
Korpusz fehér

551
Sötét szilva

463
Európai juhar

410
Bio fenyő

401
Savaria bükk

404
Virágos 

cseresznye

Típusszám Típus Nettó ár Bruttó ár

EFZ-SZ Ergoflex „Z” lábú szék:
„Z” lábbal, 25 mm átmérőjű porfestett acél cső váz,
műanyag padlóvédő elemmel, filcbetétes,
Ergoflex nagy strapabírású duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható.

15 520 Ft 19 710 Ft 

EFS-SZ Ergoflex Spider szék:
18 mm átmérőjű porfestett acél cső váz,
műanyag padlóvédő elemmel,
Ergoflex nagy strapabírású duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható.

13 290 Ft 16 878 Ft 

EFL-SZ Ergoflex lábtartós szék:
25 mm átmérőjű porfestett acél cső váz,
műanyag padlóvédő elemmel, filcbetétes,
állítható magasságú kompaktlemez lábtartóval,
Ergoflex nagy strapabírású duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható, magassága 7-es korcsoport.

21 900 Ft 27 813 Ft 

EFS-JUSTY-F Ergoflex Justy forgószék:
görgős, állítható magasságú,
Ergoflex nagy strapabírású duplafalú PP palásttal,
könnyen tisztítható.

23 680 Ft 30 074 Ft 

Ergoflex tanári szék

87

41

52

45

81

53 50

49

81-
92

64

41-
52

64

82

41

47

61

EFOP-4.1.2-17
Köznevelési intézmények

infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elő- 

segítése és a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében.
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A SmartClass+ a tanulók számára elérhető bármilyen 
eszközön (akár saját készülékeikkel is használhatják), 
legyen szó akár csoportmunkáról, vagy önálló 
tanulásról.

 ■
 ■
 ■
 ■

Windows® / Mac® számítógép
Tabletek (iPad®, Android®)
Okostelefonok (iPhone®, Android ®)
Chromebook®, stb.

A tanárok saját könyvtárat építhetnek fel a tanulói 
tevékenységekhez a rendszerbe integrált hatékony 
gyakorlatminták segítségével.

 ■
 ■
 ■
 ■

A távoli hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók 24 
órás hozzáféréssel rendelkezzenek az önálló 
tanuláshoz szükséges feladatokhoz és a tanárok 
képesek kezelni a tevékenységépítés minden 
aspektusát,  a feladatok értékelését és osztályzását. A 
tanárok bármikor, bárhonnan képesek a következőkre:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Multimédiás anyagok importálása/létrehozása
Osztályok névsorának importálása/módosítása
Új tevékenységek létrehozása
Tanulói munka értékelése és osztályzása
Visszajelzés adása a tanuló felé

Minden Nyelven

Digitális Nyelvi Laborok

Annak érdekében, hogy minden tanár magabiztosan 
használhassa a SmartClass+ alkalmazását,  az 
egyszerűség és könnyű kezelés jellemzi  a felhasználói 
felületünket.

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Egyszerű nyelvezet
Rendezett kezelőfelület 
Lépésről-lépésre útmutatók 
Egyszerű gyakorlati sablonok 
Automatizált fájl átvitel

Minden Tanárnak

A SmartClass+ bármilyen szinten, tanulók minden 
korosztályában használható, mivel a tanárok testre 
szabhatják a tanulási tevékenységeket a tanulók 
képességeinek megfelelően.

 ■
 ■
 ■
 ■

Általános iskolák 
Középiskolák
Főiskolák
Egyetemek

Minden Iskolának

Távoli hozzáféréssel a SmartClass+ önálló tanulási 
tevékenységei elérhetővé vállnak az interneten 
keresztül a SmartClass+ HomeWork modullal, vagy 
akár egy biztonságos felhő-alapú kiszolgálóval. A 
felhasználók (tanulók és tanárok) dolgozhatnak:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Osztályteremben
Előadóban 
Könyvtárban
Otthon
Akár egy kávézóban is

Átlátható minden nyelvre
Angol, spanyol, francia, német stb.
Webcam-támogatás a jelnyelvekhez
Szabványos tesztek támogatása

Minden Időszakban

Minden Eszközön Minden Helyen

A SmartClass+ a tanulók számára elérhető bármilyen 
eszközön (akár saját készülékeikkel is használhatják), 
legyen szó akár csoportmunkáról, vagy önálló 
tanulásról.

 ■
 ■
 ■
 ■

Windows® / Mac® számítógép
Tabletek (iPad®, Android®)
Okostelefonok (iPhone®, Android ®)
Chromebook®, stb.

A tanárok saját könyvtárat építhetnek fel a tanulói 
tevékenységekhez a rendszerbe integrált hatékony 
gyakorlatminták segítségével.

 ■
 ■
 ■
 ■

A távoli hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók 24 
órás hozzáféréssel rendelkezzenek az önálló 
tanuláshoz szükséges feladatokhoz és a tanárok 
képesek kezelni a tevékenységépítés minden 
aspektusát,  a feladatok értékelését és osztályzását. A 
tanárok bármikor, bárhonnan képesek a következőkre:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Multimédiás anyagok importálása/létrehozása
Osztályok névsorának importálása/módosítása
Új tevékenységek létrehozása
Tanulói munka értékelése és osztályzása
Visszajelzés adása a tanuló felé

Minden Nyelven

Digitális Nyelvi Laborok

Annak érdekében, hogy minden tanár magabiztosan 
használhassa a SmartClass+ alkalmazását,  az 
egyszerűség és könnyű kezelés jellemzi  a felhasználói 
felületünket.

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Egyszerű nyelvezet
Rendezett kezelőfelület 
Lépésről-lépésre útmutatók 
Egyszerű gyakorlati sablonok 
Automatizált fájl átvitel

Minden Tanárnak

A SmartClass+ bármilyen szinten, tanulók minden 
korosztályában használható, mivel a tanárok testre 
szabhatják a tanulási tevékenységeket a tanulók 
képességeinek megfelelően.

 ■
 ■
 ■
 ■

Általános iskolák 
Középiskolák
Főiskolák
Egyetemek

Minden Iskolának

Távoli hozzáféréssel a SmartClass+ önálló tanulási 
tevékenységei elérhetővé vállnak az interneten 
keresztül a SmartClass+ HomeWork modullal, vagy 
akár egy biztonságos felhő-alapú kiszolgálóval. A 
felhasználók (tanulók és tanárok) dolgozhatnak:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Osztályteremben
Előadóban 
Könyvtárban
Otthon
Akár egy kávézóban is

Átlátható minden nyelvre
Angol, spanyol, francia, német stb.
Webcam-támogatás a jelnyelvekhez
Szabványos tesztek támogatása

Minden Időszakban

Minden Eszközön Minden Helyen

A SmartClass+ a tanulók számára elérhető bármilyen 
eszközön (akár saját készülékeikkel is használhatják), 
legyen szó akár csoportmunkáról, vagy önálló 
tanulásról.

 ■
 ■
 ■
 ■

Windows® / Mac® számítógép
Tabletek (iPad®, Android®)
Okostelefonok (iPhone®, Android ®)
Chromebook®, stb.

A tanárok saját könyvtárat építhetnek fel a tanulói 
tevékenységekhez a rendszerbe integrált hatékony 
gyakorlatminták segítségével.

 ■
 ■
 ■
 ■

A távoli hozzáférés lehetővé teszi, hogy a tanulók 24 
órás hozzáféréssel rendelkezzenek az önálló 
tanuláshoz szükséges feladatokhoz és a tanárok 
képesek kezelni a tevékenységépítés minden 
aspektusát,  a feladatok értékelését és osztályzását. A 
tanárok bármikor, bárhonnan képesek a következőkre:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Multimédiás anyagok importálása/létrehozása
Osztályok névsorának importálása/módosítása
Új tevékenységek létrehozása
Tanulói munka értékelése és osztályzása
Visszajelzés adása a tanuló felé

Minden Nyelven

Digitális Nyelvi Laborok

Annak érdekében, hogy minden tanár magabiztosan 
használhassa a SmartClass+ alkalmazását,  az 
egyszerűség és könnyű kezelés jellemzi  a felhasználói 
felületünket.

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Egyszerű nyelvezet
Rendezett kezelőfelület 
Lépésről-lépésre útmutatók 
Egyszerű gyakorlati sablonok 
Automatizált fájl átvitel

Minden Tanárnak

A SmartClass+ bármilyen szinten, tanulók minden 
korosztályában használható, mivel a tanárok testre 
szabhatják a tanulási tevékenységeket a tanulók 
képességeinek megfelelően.

 ■
 ■
 ■
 ■

Általános iskolák 
Középiskolák
Főiskolák
Egyetemek

Minden Iskolának

Távoli hozzáféréssel a SmartClass+ önálló tanulási 
tevékenységei elérhetővé vállnak az interneten 
keresztül a SmartClass+ HomeWork modullal, vagy 
akár egy biztonságos felhő-alapú kiszolgálóval. A 
felhasználók (tanulók és tanárok) dolgozhatnak:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

Osztályteremben
Előadóban 
Könyvtárban
Otthon
Akár egy kávézóban is

Átlátható minden nyelvre
Angol, spanyol, francia, német stb.
Webcam-támogatás a jelnyelvekhez
Szabványos tesztek támogatása

Minden Időszakban

Minden Eszközön Minden Helyen

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív szoftverplatform, amely lehetővé 
teszi a nyelvtanárok számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulóik nyelvta-
nulási tan- és hanganyagait és átadják azokat akár osztályszintű, akár pedig önálló 
tanulmányi feladatok ellátásához. A tanárok és tanulók bármilyen digitális eszközzel 
hozzáférnek a rendszerhez, lehetővé téve az otthoni feladatmegoldást, felkészülést.

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a feladatra összpon-
tosuljon és a tanfelügyeletnek köszönhetően megakadályozza, hogy a tanulók 

a számítógépeket és tableteket feladatmegoldás közben nem oktatási célra 
használják, pl. üzenetet küldjenek, vagy a weben szörfözzenek. A használók 
visszajelzései alapján a SmartClass+ rendszerben történő feladatmegoldás 

motiváltabbá teszi a tanulókat, akik jól ismerik a modern technológiákat.

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív 
szoftverplatform, amely lehetővé teszi a nyelvtanárok 
számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulóik 
nyelvtanulási tevékenységeit(feladatait?) és átadják azokat 
akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok 
ellátásához.

A tanárok létrehozhatnak interaktív multimédiás feladatokat 
a könnyen használható asztali kezelőfelület segítségével.

A tanulók bármilyen eszközt használhatnak, akár saját 
eszközeik használata is teljes mértékben támogatott a 
csoportmunkához és a házifeladatokhoz.

MI VALÓJÁBAN A  
SmartClass+ 
Nyelvi Labor?

MIÉRT HASZNÁLJON  
SmartClass+ 
Nyelvi Labort?

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a 
feladatra összpontosuljon és megakadályozza, hogy a 
számítógépeket és tableteket nem oktatási célra használják, 
pl. üzenetet küldjenek, vagy a weben szörfözzenek.

A tanárok úgy vélik, hogy a SmartClass+ 
tevékenységek(feladatok?) nagyon motiváltak a tanulóik 
számára - akik jól ismerik a modern technológiát.

A SmartClass+ egy többfelhasználós, interaktív 
szoftverplatform, amely lehetővé teszi a nyelvtanárok 
számára, hogy felépítsék és kezelhessék a tanulóik 
nyelvtanulási tevékenységeit(feladatait?) és átadják azokat 
akár osztályszintű, akár pedig önálló tanulmányi feladatok 
ellátásához.

A tanárok létrehozhatnak interaktív multimédiás feladatokat 
a könnyen használható asztali kezelőfelület segítségével.

A tanulók bármilyen eszközt használhatnak, akár saját 
eszközeik használata is teljes mértékben támogatott a 
csoportmunkához és a házifeladatokhoz.

MI VALÓJÁBAN A  
SmartClass+ 
Nyelvi Labor?

MIÉRT HASZNÁLJON  
SmartClass+ 
Nyelvi Labort?

A SmartClass+ segíti a tanárokat, hogy a tanulók figyelme a 
feladatra összpontosuljon és megakadályozza, hogy a 
számítógépeket és tableteket nem oktatási célra használják, 
pl. üzenetet küldjenek, vagy a weben szörfözzenek.

A tanárok úgy vélik, hogy a SmartClass+ 
tevékenységek(feladatok?) nagyon motiváltak a tanulóik 
számára - akik jól ismerik a modern technológiát.

Digitális nyelvi labor
és felügyeleti rendszer

A SmartClass+ digitális nyelvi laborunkkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért és egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot üzletágvezetőnkkel!

Minden nyelvtanárnak 
és tanulónak

A testre szabható oktatási anyagok révén az oktatás 
minden szintjén hatékony oktatóeszköz, mely könnyen 
kezelhető felülete és egyszerűsége révén minden tanár 
számára magabiztosan használható:

■ lépésről-lépésre útmutatók
■ gyakorlati sablonok
■ egyszerű nyelvezet és kezelőfelület
■ általános iskola
■ középiskola
■ felsőoktatási intézmény
■ nyelviskola
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Tantermi Oktatás
A tanárok az asztaluktól kezelhetik az osztály tevékenységeit

Önálló és tantermen kívüli oktatás
Önálló tanulási feladatok adhatóak tantermi munkákhoz és házifeladathoz

Tantermi Tevékenységek
A tanárok az asztaluktól kezelhetik az osztály tevékenységeit

A beszélgetések gyakorlásához a tanárok párokat, 
vagy kis csoportokat hozhatnak létre, így minden 
tanuló egyszerre beszélhet.

Miközben a tanulók egyéni gyakorlataikon dolgoznak, 
a tanárok felügyelhetik az összes tanuló haladását, 
hogy folyamatosan biztosítsanak nekik feladatokat.

A tanárok egyénileg is dolgozhatnak együtt olyan 
tanulókkal akiknek további segítségre van szükségük.
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Digitális Nyelvi Laborok

Önálló tanulási Tevékenységek
Önálló tanulási feladatok adhatóak tantermi munkákhoz és házifeladathoz

KIEJTÉS
Az új SmartClass+ TALK kiejtési gyakorlatok beszédfelismerési 

technológiát használva azonnali, automatikus kiértékelést 
biztosít a tanuló számára.  Ez azt eredményezi, hogy a tanulók 
gyorsabban fejleszthetik beszédkészségüket és a tanároknak 

nem szükséges ellenőrizni a tanulók felvételeit. 

KVÍZ
A tanárok létrehozhatnak igaz/hamis, többválaszos, kiegészítős 
feladványokat - amiket a SmartClass+ szoftver automatikusan 
kiértékel. A feladványok lehetnek időkorlátosak, vagy korlátlanok.
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A beszélgetések gyakorlásához a 
tanárok párokat, vagy kis csopor-
tokat hozhatnak létre, így minden 
tanuló egyszerre beszélhet.

BESZÉD

Három különböző hangrögzítési sablon áll rendelkezésre.
Webkamera felvétele szintén támogatott a jelnyelvi feladatokban.

HALLGATÁS

A tanulók szóbeli feladatokat kaphatnak, hogy fordítsák le
az eredeti szöveget, vagy egészítsenek ki

hiányos szövegeket a hallottak alapján.

OLVASÁS

Az olvasási feladatok felhasználhatóak a szövegértési készségek
fejlesztéséhez, illetve hangos olvasási gyakorlatokhoz.

ÍRÁS

A tanárok a tanulók gyakorlását támogatva, használhatnak
sablonokat a a kreatív írási feladatokhoz, vagy kérdezz/felelek 
lehetőséget az eldöntendő kérdések válaszaiért.

Miközben a tanulók egyéni gyakorla-
taikon dolgoznak, a tanárok felügyel-
hetik az összes tanuló haladását, 
hogy folyamatosan biztosítsanak 
nekik feladatokat.
A tanárok egyénileg is dolgozhatnak 
együtt olyan tanulókkal akiknek 
további segítségre van szükségük.

A tanárok új fogalmakat mutathat-
nak be azáltal, hogy hangjukat és 
képernyőik tartalmát megosszák
az összes diákkal, vagy kijelölhet-
nek egy diákot, aki demonstrálhatja 
a tanultakat az osztálynak.

Az élő vizsgáztatás, feleltetés során
a tanárok vezérelhetik a tanulók
hangjának rögzítését, miközben
az összes tanuló egyszerre válaszol.
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Tilos a katalógus bármely részének sokszorosítása vagy 

elektronikus úton történő terjesztése az ALEX Fémbútor 

Kft. írásos hozzájárulása nélkül! A katalógusban szereplő 

színek nyomdatechnikai okokból a valóstól eltérhetnek!

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget 

nem vállalunk. A gyártó a termékváltoztatás jogát 

fenntartja! Az import termékek esetén, a mindenkori Euró 

árfolyamnak megfelelő árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az ALEX Fémbútor Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerinti  minőség irányítási rendszernek  megfelelően működik, 
 amelyet  a e.com-CERT Kft. auditált és tanúsított.

Projektor tartó fali konzol
90-150 cm állítható
fali projektor konzol
- közel vetítő projektorokhoz

MimioTouchBoard 80” 
interaktív tábla  Képátló 80”
Aktív terület: 170,6x116,5 cm,
Képarány: 4:3,
Váz: alumínium keret,
Felület: tükröződésmentes,
mosható acél,
Egyidejű 6 felhasználó,
MimioStudio magyar nyelvű
teljes szoftver*,
Beviteli mód: ujj vagy más tárgy,
2 tollat tartalmaz,
USB-kábel: 10 m,
Teljesítmény <0,5 W,
Támogatott OS: WinXP / Vista / 7/8
32 / 64bit / MacOS X / Linux, 
Méret: 181,6x127,5x5,78 cm,
5 év garancia

Optoma X-319UST 
ultra közeli vetítési távolságú 
projektor / DLP technológia,
XGA (1024x768) felbontás,
4:3 képarány, 3200 ANSI Lumen 
fényerő, 18.000:1 kontraszt, full 3D, 
4,8 kg, 3 év garancia a projektorra, 
3 év / 2500 óra a lámpára

Zárható laptop szekrény, 
falra rögzíthető
Ideális választás interaktív rend-
szerekhez. Interaktív rendszerrel 
a laptop összekötve biztonságosan 
tárolható, és alig 1 perc alatt
azonnal üzembe helyezhető!
Zárható fali kivitel.

*3 év szoftverkövetéssel!Az ár a szerelés, telepítés, beüzemelés költségét nem tartalmazza!
Vállaljuk eszközeink telepítését, beüzemelését, egyeztetés után egyedi ajánlat alapján.

Opcionálisan kedvezményesen 
rendelhető a csomagokhoz:

Kedvezményes
nettó ár: 31.900 Ft + Áfa
Bruttó: 40.513 Ft

INTERAKTÍV TÁBLA +
PROJEKTOR + KONZOL

AKCIÓS CSOMAG II.
Ára: 529.000 Ft + Áfa

ALEX FÉMBÚTOR KFT.
2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.
 e-mail:  informatika@alexbutor.hu
 Központi telefon: +36 23 341-356 
 Központi mobil: +36/20 341-3333

www.alexbutor.hu

MAGY
A

R
 G

YÁ
R

TÓ
, T

ÖBB MINT 1000 MINŐSÉGI SA
JÁT TER

M
ÉK

KEL

ÜZLETÁGVEZETŐ:
Bors Attila: +36 (20) 263-1103 | bors.attila@alexbutor.hu

Az árlistában szereplő szereplő árak tájékoztató jellegűek! Kérje árajánlatunkat!

A katalógusban szereplő bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK:

nettó 500.000 Ft alatti rendelés esetén nettó 10.000 Ft,

nettó 500.000 Ft vagy a feletti vásárlás esetén a vételár 3%-a.


