SIA Baltic Ergonomics Group

2015

SIA Baltic Ergonomics Group 2015. gada februāra mēnesī izglītības un zinātnes darbiniekiem, viņu ģimenes
locekļiem, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, piešķir 7% atlaidi zemāk minētajām precēm un 15% atlaidi
šo preču komplektam. Iegādājoties komplektu, piegāde bez maksas.
Standarta
Prece

cena EUR

Akcijas
Atlaide

ar PVN

cena EUR
ar PVN

Human Ergonomics datorpele – Unikāla dizaina datorpele, kas brīvi
ieguļas plaukstā un nodrošina ērtu satvērienu, par kuru Jūsu rokas būs
Jums pateicīgas. Visu laiku iecienītākā izvēle mūsu klientu vidū!
59.29
(bezvadu

55.41
7%

modelis 83.49)

(bezvadu
modelis 78.03)

Klaviatūra ErgoCompact Mini – parocīgais izmērs un patentēti
klusie taustiņi klaviatūru padara ļoti patīkamu lietošanā. Savukārt
ErgoCompact gaišās krāsas
rūpējas

par

Jūsu

redzes

47.19

7%

44.10

29.25

7%

27.34

135.73

15%

118.00*

ergonomiku.

Portatīvā datora paliktnis EasyRiser – pacels datora ekrānu
visatbilstošākajā augstumā, lai nodrošinātu Jūsu veselībai
visdraudzīgāko pozīciju.

Komplekta cena

* Iekļauta BEZMAKSAS PIEGĀDE Rīgā un citās lielākajās pilsētās Latvijā. Par piegādi citviet jautājiet mums +371
22 55 55 56
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Baltic Ergonomics group piedāvājums izglītības un zinātnes darbiniekiem
02.02.2015.
Februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedriem ir sarūpēts īpašs piedāvājums
veselīgākam darbam ar datoru. Tas ir ergonomisko aksesuāru komplekts, kurā iekļauts portatīvā datora paliktnis/
dokumentu turētājs, kas ļauj pielāgot ekrānu atbilstošā augstumā, ultra plāna un klusa klaviatūra un vēl klientu
iecienītākā datorpele „Human Ergonomics” – tas viss ar 15 % atlaidi par lielisku cenu 118,- EUR

Un tas vēl nav viss! Baltic Ergonomics Group visu 2015. gadu izglītības un zinātnes darbiniekiem, viņu ģimenes
locekļiem, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, piedāvā bezmaksas konsultācijas darba un mācību vides
ergonomikā, kā arī 5% atlaidi visām Baltic Ergonomics group precēm.
Baltic Ergonomics Group ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas piedāvā pilnīgu biroju labiekārtošanu. Mēs esam par
veselībai draudzīgu, sakārtotu darba vidi. Strādā gudri, saudzējot savu veselību!
+ 371 22 55 55 56
Rīgā, Pils ielā 21

info@balticergonomics.lv
www.balticergonomics.lv

Atrodi mūs arī sociālajos tīklos:
Facebook - ErgonomicsGroup
Twitter - ErgonomicsGroup
Draugiem.lv -BEG

