Оферта за 3D визуализация на паметници и надгробни плочи
№
1

Наименование на проекта
3D визуализация на паметници и надгробни плочи
3D визуализацията включва:
*изготвяне на 3D изображения с висока резолюция по задание на клиента (2-3 бр.)
*срок за изготвяне до 72 часа
*корекция на визуализацията -ако е необходима (1 бр.)

Ед.цена[лв]
80

Брой
1

Цена общо[лв]
80

№
2
3
4
5

Допълнителни услуги
Допълнителна корекция (1 бр )
Изготвяне на чертежи или подготовка на векторни файлове, за изрязване на CNC машини
Посещение на адрес в София (за взимане на размери или обсъждане на идеи )
Срок за изпълнение до 24 часа

Ед.цена[лв]
10
20
20
10

Брой
0
0
0
0
Общо:

Цена общо[лв]
0
0
0
0
80.0 лв.

Забележка:
1. Идеята на услугата за 3D визуализация на паметници е да се осъщствява изцяло онлайн ,
основно ,чрез комуникация по имейл и телефон, с цел пестене на време и разходи за придвижване.
В случай че идеята е трудно да се обясни без личен контакт, възможният вариант е допълнителна услуга №4
2. Заданието трябва да представлява максимално описание на идеята ви. Желателно е да включва:
*снимка на подобен паметник или скица. (от интернет)
*имена, години, снимка (по желание).
*размери (по желание)
*материал: наименование или снимка на текстура от интернет
Контакти: инж.Боби Войков
3. Варианти за заплащане на услугата са описани на стр.2
тел: 0898 55 20 30
е-mail: b_voikov@abv.bg
web: www.bobi-voikov.com
Примери за изготвени 3D визуализации може да видите ТУК

Превеждане на сума
1. Вариант , чрез ЕКОНТ (от всеки офис на Еконт)
Изпращане на сума (...)лв до:
Офис на Еконт: гр.Нови Искър, кв Курило, ул.Търговска № 18
за: Борислав Любенов Войков
тел: 0898 55 20 30
2. Вариант по банков път (от клон на всяка банка или посредством онлайн банкиране)
Данни:
Банка: TBI Bank
IBAN: BG08TBIB93101010578301
Име: Борислав Любенов Войков
Основание: Захранване на сметка

1.
2.
3.

Забележка относно таксите за превод на суми:
Превеждане на сума ,чрез онлайн банкиране ( 0,5-1,2лв ) в зависимост от условията на вашата банката
Превеждане на сума ,чрез Еконт ( 0,012% върху сумата) - изгоден варинт за суми до 250-300лв
Превеждане на сума от банков клон ( 4-6лв ) в зависимост от условията на банката
(Моля изпратете ми снимка на бележката от превода по е_maila, за да знам,
че сумата е преведена ,и да не чакам трансфера на сумата, който понякога е повече от 24 часа.
Благодаря предварително!

