KAMPANJPRISLISTA ROBOKIT FRÅN 2016-09-10
Robokit erbjuds som fem olika byggsatsnivåer, Robokit 1 till Robokit 5.
Med Robokit 1 kan man bygga 12 olika robotar. En handbok bifogas.
Med Robokit 2 kan man bygga 24 olika robotar. Två handböcker bifogas
Med Robokit 3 kan man bygga 36 olika robotar. Tre handböcker bifogas.
Med Robokit 4 kan man bygga 42 olika robotar. Fyra handböcker bifogas.
Med Robokit 5 kan man bygga 48 olika robotar. Fem handböcker bifogas.
Med uppgraderingspaketen kan man uppgradera till nästa nivå. Man kan börja med
Robokit 1 för att sedan succesivt uppgradera till Robokit 5. Robokit 5 är ett
Premiumpaket med stora möjligheter.
Handböckerna är på engelska vilket är naturligt då all datautveckling och
programmering sker på engelska. För dem som vill gå vidare med professionell
robotutveckling och programmering ger detta en mycket bra grund att stå på.
Handböckerna är utförliga och upp till 145 kodade programexempel (programkod)
medföljer. Programvaran Rogic medföljer utan kostnad. Drivrutiner för USB och CPU
kort medföljer samt ett anpassat USB kablage. Allt som behövs inklusive verktyg
finns med och det är bara att sätta igång. Ett års garanti på komponenter. Support får
per telefon och e-post kan fås. Utbildning kan erbjudas vid större volyminköp.
Detta erbjudande riktar sig till konsument och därmed ingår moms i priset. Köpare
som är momsregistrerad kan dra av momsen som är 25 %. Momsen redovisas
separat på kvitto och faktura.
Produkt
Ord pris Kampanjpris Beskrivning
Robokit 1
1995: 1115: - Basic instegspaket. 12 robotar.
Robokit 2
2995: 2105: - Basic II Instegspaket. 24 robotar
Robokit 3
3995: 3100: - Medium I. 36 robotar.
Robokit 4
4995: 3995: - Professionell. 42 robotar.
Robokit 5
5995: 5450: - Premium. 48 robotar
Uppgradering S
1095: 995: - Per styck. Version 1 till 4.
Uppgradering B
1595: 1455: - Från Robokit 4 till Robokit 5
 Robokit 3 levereras som Robokit 2 plus 2-3 uppgradering.

*

Offert: Vid större volymer begär offert. Offertpriset gäller en månad.
Betalningsvillkor: Order under 6000 kronor levereras mot postförskott eller
förskottsbetalning. Vi kontant betalning erhålls kassarabatt om 3 %. Vid order över
6000 kronor kan 30 dagars kredit erhållas vid godkänd kreditkontroll.
Licensavtal: En programlicens ingår i varje Robokit. Det är tillåtet att installera
programvaran på två PC datorer om dessa skall arbeta mot samma Robokit. Otillåten
programkopiering beivras.
Frakt tillkommer. Batteri ingår inte men kan med fördel köpas på Kjell&Co.
Original: Vi levererar alltid Robokit i originalkartong med programlicens.
Vi finns i Torslanda. Sveriges industriella epicentrum.

