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NIVELĂ LASER CU LINII MULTIPLE - DIODĂ ROȘIE

• Raza de acțiune de 10 m, 50 m cu detector
• Precizie de nivelare ± 2mm @ 10m
• Proiecteză 4 linii laser verticale, 1 linie orizontală și 1 punct 

laser în jos, ceea ce îl face ideal pentru aplicații cum ar fi 
țiglă, tapet, plinte și lucrări electrice

• Dispune de un flacon de pre-nivelare pentru o acuratețe 
sporită, împreună cu un panou de control pentru a ajuta la 
operarea și gestionarea sarcinilor

• Pendulul se poate bloca pentru o transportare sigură
• Carcasă din cauciuc, cu bază metalică completă și cu 

protecție IP54, împotriva prafului și a pulverizării cu apă
• Funcționează cu 4 x AA baterii (incluse)/7 ore de 

funcționare

Cod

STHT77514-1

748,83 Lei

539,15 Lei
cu TVA

panoul de control

4 linii vertical

4 baterii AA

trepied reglabil

flacon de pre-nivelare

se conectează în 
suportul de perete

carcasă din cauciuc

1 linie orizontală

clasa de protecție IP54

baza trepiedului permite 
sa ajustați nivelarea 
pe teren neuniform

blocarea 
pendulului
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RULETĂ STANLEY MAX CU MAGNET

RULETĂ MAGNETICĂ STANLEY® FATMAX® BLADEARMOR

RULETĂ BRELOC STANLEY® FATMAX® 2 M

Cod

FMHT0-33856 

• Lama ruletei este marcată pe ambele părți, pentru a fi ușor de utilizat în orice situație
• Magnet detașabil - Capătul lamei are un magnet puternic, care se fixează pe suprafețele 

metalice
• Buton de blocare de dimensiuni mai mari, pentru control în diferite poziții și situații

• Cârlig cu magnet cu formă patentată
• Bandă profesională brevetată cu lățimea de 32 mm
• Punct de rupere de cel puțin 3,2 m
• Strat patentat Mylar® anti abraziv, aplicat pe toată lungimea benzii ce mărește 

durata de viață de 10 ori comparativ cu benzile metalice clasice lăcuite
• Lamă protejată cu Blade Armor® pe primii 15 cm(reduce riscul de rupere cu 90%)
• Cârlig True-Zero ce permite măsurarea exactă a dimensiunilor interioare cât și 

exterioare a pieselor
• Carcasă Bi-Material, confortabilă, din material ce previne alunecarea

• 13 mm lățimea benzii pentru citire facilă
• Banda poate sta drept primii 90 cm pentru măsurări rapide
• Cârlig Tru-Zero® asigură măsurători precise a dimensiunilor 

interioare cât și exterioare
• Sistem de blocare a lamei Slide Lock™ - blochează lama în 

poziție
• Carcasa cu ABS rezistentă la impact, cu mulaj cauciucat - 

ergonomică și confortabilă

RULETĂ ÎNCHISĂ STANLEY® FATMAX® CU BANDĂ DE OȚEL

SFOARĂ DE TRASAT STANLEY® OPP DIN PLASTIC ABS

Cod

0-34-133

Cod

0-47-443

• Carabină cu agățătoare din oțel pentru transportare ușoară
• Banda din oțel rezistentă la oțel și abraziune, flexibilă, lățime 

10 mm cu gradare foarte precisă
• Angrenaj de multiplicare: o rotație a manivelei +3 rotații ale 

tamburului pentru o rebobinare rapidă
• Carcasă din ABS cu rezistență sporită la impact

• Conține sfoară de trasat 30 m, cretă albastră 115 g și nivelă 
pentru fir

• Poate fi folosită vertical ca fir cu plumb
• Cârlig din oțel pentru durabilitate și rezistență la rugină
• Carcasă din ABS rezistentă la impact

24,34 Lei

23,61 Lei
cu TVA

138,18 Lei

127,13 Lei
cu TVA

36,03 Lei

32,43 Lei
cu TVA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

STHT0-36121 Ruletă 3M x 19MM, cu magnet 50,99 Lei 48,44 Lei

STHT0-36117 Ruletă 5M x 25MM, cu magnet 57,99 Lei 55,09 Lei

STHT0-36118 Ruleta 8M x 25MM, cu magnet 61,88 Lei 58,79 Lei

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

FMHT0-33864 Ruletă magnetică BladeArmor 5 x 32MM 155,16 Lei 116,37 Lei

FMHT0-33868 Ruletă magnetică  BladeArmor 8 x 32MM 189,01 Lei 141,76 Lei



stanleyworks.ro

4

NIVELĂ CLASICĂ PRO FATMAX®

• Structură unică din aluminiu, profil subțire pentru o mai 
bună ergonomie 

• Finisare netedă și suprafață de precizie pentru acuratețe 
• Prevăzută cu 3 fiole cu vizibilitate ridicată: 1 orizontală 

și 2 verticale (nivelele începând de la 100 cm au 2 fiole 
vertical)

• Sistem de calibrare și poziționare cu bule inovatoare 
pentru o rezistență mai mare la testele de cădere și 
torsiune

•  Precizie: ± 0,5 mm / m - ± 0,75 mm 
• Capete de cauciuc rezistente la șocuri

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

FMHT42553-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 40cm 91,18 Lei 88,44 Lei

FMHT42554-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 60cm 103,64 Lei 100,53 Lei

FMHT42555-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 80cm 115,50 Lei 112,04 Lei

FMHT42447-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 100cm 153,75 Lei 149,14 Lei

FMHT42559-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 120cm 166,50 Lei 161,51 Lei

FMHT42560-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 150cm 191,05 Lei 185,32 Lei

FMHT42561-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 180cm 211,55 Lei 205,20 Lei

FMHT42562-1 Nivelă FatMax Classic PRO - 200cm 223,47 Lei 216,77 Lei

NOU

Continuitate metalică 
pentru a marca mai ușor cu 

marker sau creion
Design subțire 
și ergonomic Precizie: ± 0,75 mm/m 

suprafață secundară

Capete de cauciuc 
rezistente la șocuri

Finisare netedă 
și precizie pentru 

acuratețe

Precizie: ± 0,5 mm/m 
suprafață primară

3 fiole cu 
vizibilitate 

ridicata



stanleyworks.ro

5

stanleyworks.ro

NIVELĂ LASER STANLEY® CUBIX™

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX CL

• Proiectează o rază în cruce cu lățimea de 150° care 
permite o acoperire largă a suprafeței în timp rapid

• Bază magnetică - permite fixarea directă pe structurile 
metalice 

• Lumină pulsatorie pentru utilizarea cu receptorul - extinde 
raza fasciculului 

• Diodă laser 510-530 Nm, clasa 2
• Aria de acoperire: 30 de metri (50 de metri cu receptor)
• Precizie: ± 3 mm la 10 metri 
• Domeniu de auto-nivelare: ± 4 °
• Timp de auto-nivelare: ≤ 5 secunde 
• Carcasă din cauciuc, rezistentă la căderi de la 1,5 metri 
• Protecție împotriva ploii și prafului (IP54)
• Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării 

componentelor interne 
• Conexiune de 1/4“ și 5/8" 
• Utilizează baterii Li-Ion
• Autonomie: 10 ore (numai linia orizontală) 

• Nivelă laser auto-reglabilă, proiectează 2 puncte 
independente, de culoare roșie (orizontal & vertical)

• Arie de lucru: roșu 12 m / verde 16 m
• Precizie: ± 6 mm / 10 m
• Grad de protecție: IP50
• 2 x baterii AA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

FMHT77585-1 Nivelă laser în cruce FATMAX CL - diodă roșie 799,99 Lei 759,99 Lei

FMHT77586-1 Nivelă laser în cruce FATMAX CL - diodă verde 949,99 Lei 902,49 Lei

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

STHT77498-1 Nivelă laser Cubix - diodă roșie 267,53 Lei 254,15 Lei

STHT77499-1 Nivelă laser Cubix - diodă verde 485,92 Lei 461,62 Lei
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CUTTER 99E, CU LAMĂ RETRACTABILĂ

CUTTER PLIABIL STANLEY® FATMAX®

CUTTER CU SIGURANȚĂ TIP BRICEAG

Cod

0-10-243

Cod

2-10-099

Cod

XTHT0-10502

• Cutter cu lamă retractabilă
• Carcasă din zinc turnat: greutate redusă și rezistentă la 

coroziune
• Sistem InterLock™ de fixare a lamei pentru prinderea în 

siguranță a lamei
• Permite depozitarea a până la 8 lame în compartimentul din 

mâner și fixarea lamei în 5 poziții

• Cutter pentru aplicații diverse cu 2 lame (tip cârlig și lamă 
dreaptă)

• Permite schimbarea rapidă a lamelor fără unelte ajutătoare - 
crește eficiența și viteza

• Durată mai mare de utilizare - dacă se folosește lama potrivită 
fiecărei aplicații

• Se pliază în formă compactă pentru depozitare facilă și 
ergonomie ridicată

• Lamă auto-retractabilă pentru siguranță
• Acceptă lame standard și lame rotunde
• Cutter pliabil, permite schimbarea instantanee a lamei - 

pentru utilizare rapidă

CUȚIT STANLEY FATMAX®

FOARFECE STANLEY® FATMAX®

Cod

FMHT0-10312

• Lamă combinată cu margine zimțată și dreaptă, pentru tăierea 
diverselor materiale

• Lamă din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la 
coroziune

• Limită de deschidere, pentru securitate
• Funcție de deschidere a sticlelor

• Mânere bi-material cu prindere ușoară
• Acţiune de pivotare dublă pentru putere mare de tăiere
• Deblocare automată a sistemului de închidere
• Realizat din oţel aliat forjat, pentru rezistenţă și durabilitate
• Adecvat pentru tăiere aluminiu, PVC, sârmă, piele, cupru și plastic

87,51 Lei

70,00 Lei
cu TVA

31,51 Lei

29,94 Lei
cu TVA

93,81 Lei

89,12 Lei
cu TVA

114,47 Lei

103,02 Lei
cu TVA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

2-14-562 Foarfece FatMax® cu tăietură pe stânga 69,14 Lei 65,68 Lei

2-14-563 Foarfece FatMax® cu tăietură lungă și dreaptă 69,46 Lei 65,99 Lei

2-14-564 Foarfece FatMax® cu tăietură pe dreapta 69,01 Lei 65,56 Lei
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FERĂSTRĂU ARCUIT PENTRU LEMN

Cod

1-15-379

• Structură tubulară ovală din oțel pentru stabilitate 
suplimentară

• Permite schimbarea și tensionarea rapidă a lamei datorită 
sistemului de fixare cu clemă

• Lamă cu dantură HP de calitate foarte bună pentru utilizare 
îndelungată fără ascuțire

• Mâner cu protecție din oțel pentru mână

36,93 Lei

33,23 Lei
cu TVA

FERĂSTRĂU PENTRU PLĂCI DE GIPS-CARTON

Cod

0-15-206

• Ideal pentru tăierea placilor de gips-carton dar și pentru alte 
materiale

• Vârf ascuțit pentru pătrunderea facilă în plăcile de gips-carton
• Lamă cu dinți, dură, pentru tăieri curate și rapide

30,50 Lei

27,45 Lei
cu TVA

FERĂSTRĂU STANLEY® FATMAX®, 2 ÎN 1

Cod

0-20-220

• Special conceput pentru utilizarea în spații înguste
• Se pot utiliza lame pentru metal sau lemn
• Mâner ergonomic pentru utilizare confortabilă
• Lama este fixată cu șurub robust pentru schimbarea rapidă și 

ușoară a acesteia

43,27 Lei

41,97 Lei
cu TVA

FERĂSTRĂU PLIABIL STANLEY® FATMAX®

Cod

FMHT0-20559

• Lamă cu 8 dinți/inch - ideală pentru tăierea plăcilor de gips-
carton

• Dinte JetCut cu 3 laturi ascuțite - taie mai repede cu 50% 
comparativ cu design-ul tradițional

• 3 poziții de blocare a lamei - la 90, 135, 180 de grade ideal 
pentru tăieri la colț sau tavan

• Mecanism de blocare a lamei în poziție închisă sau deschisă 
pentru siguranță și confort

66,39 Lei

59,75 Lei
cu TVA

FERĂSTRĂU STANLEY® FATMAX® PENTRU PLĂCI DE GIPS-CARTON

Cod

0-20-556

• Mâner ergonomic bi-material cu priză bună pentru un confort 
optim al utilizatorului

• Ideal pentru tăierea panourilor
• Dinți cu 3 muchii de tăiere pentru tăiere mai rapidă cu 50%.
• Vârf ascuțit pentru pătrunderea facilă în plăcile de gips-carton
• 7 dinți/ inch

64,81 Lei

58,33 Lei
cu TVA
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CIOCAN CU MÂNER DIN FIBRĂ DE STICLĂ

CIOCAN DE FIERAR DIN 1041

CLEȘTE REGLABIL STANLEY® FATMAX®

Cod

0-84-648

Cod

1-51-175

• Mâner fibră de sticlă, de dimensiuni mari, pentru putere și durabilitate
• Capul ciocanului este anexat mânerului prin lipire epoxi
• Protecție cap ciocan, pentru durabilitate & utilizare pe materiale dure

• Mâner de lemn
• Poate fi folosit la nituire sau la dulgherit

• Cu butonul de ajustare PushLock™ ușor de folosit
• Mânere bi-material ergonomice ce oferă o priză confortabilă 

și controlată
• Geometria laturilor optimizată pentru multiple aplicații - 

performanță și personalizare completă

CLEȘTE PENTRU DULGHER

CIOCAN DULGHER CU MÂNER DIN FIBRĂ DE STICLĂ

CLEȘTE DE SERTIZAT

Cod

2-84-183

Cod

15-273

Cod

STHT0-51312

• Cap negru lăcuit, din oțel tratat la cald și forjat pentru durabilitate
• Bază precisă din oțel cementat, tratat la cald și forjat pentru 

durabilitate

• Mâner fibră de sticlă, de dimensiuni mari, pentru putere și 
durabilitate

• Capul ciocanului este anexat mânerului prin lipire epoxi
• Vârf magnetic, cu un cant special pentru susținerea cuielor

• Pentru fixarea profilelor metalice fără șuruburi sau cuie
• Asigură fixarea profilelor metalice permanent în forma U
• Construcție rezistentă din oțel

87,62 Lei

78,86 Lei
cu TVA

86,68 Lei

73,68 Lei
cu TVA

47,99 Lei

43,19 Lei
cu TVA

184,29 Lei

129,00 Lei
cu TVA

473,18 Lei

354,89 Lei
cu TVA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

STHT0-51907 Ciocan Stanley 300g/10oz DIN 72,71 Lei 65,44 Lei

STHT0-51908 Ciocan Stanley 500g/18oz DIN 75,15 Lei 71,39 Lei

STHT0-51910 Ciocan Stanley 1000g/35oz DIN 103,45 Lei 98,28 Lei
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PACHET DE DOUĂ UNELTE: MULTIFUNCȚIONALĂ & CUȚIT DE BUZUNAR

DISPOZITIV REGLABIL DE TĂIERE A PLĂCILOR DE GIPS-CARTON

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT

Cod

5-21-103

Cod

STHT0-71028

Cod

STHT1-16069

• Cuțit pliabil de buzunar
• Clești - standard și lung, instrument pentru tăierea firelor, 2 

pile, cuțit, șurubelniță lată și Phillips, deschizător de conserve, 
instrument de găurit, ferăstrău, cuțit pliabil

• Cele două lame permit utilizatorului să taie materialul 
concomitent pe ambele fețe dintr-o singură mișcare

• Mâner bi-material pentru protecție și confort
• Dispozitiv special de tăiere a plăcilor de gipscarton cu grosime 

de la 9,5 la 15 mm

• Folosește toate tipurile de lame cu lungimea de 250 mm
• Rozetă pentru înlocuirea rapidă a lamei - nu sunt necesare 

alte unelte
• Cadru turnat din plastic, ușor, pentru rezistență și durabilitate

GLETIERĂ CU COLȚURI ROTUNJITE

CLEȘTE AUTOMAT STANLEY® FATMAX® PENTRU DEZIZOLAT

ȘPACLU DE OȚEL INOXIDABIL

Cod

STHT0-05898

Cod

STHT0-05799

Cod

FMHT0-96230

• Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
• Lamă rotunjită pentru un finisaj perfect la îmbinările plăcilor de 

gips carton
• Mâner Bi-Material pentru protecție și confort

• Îndepărtează izolația de pe cabluri între 10 și 22 AWG
• Stopul ajustabil pentru cablu asigură curățarea uniformă în 

lungime
• Mâner confortabil pentru acționarea arcului tensionat

• Lama din oțel inoxidabil confera durabilitate și previne 
ruginirea

• Lamă șlefuită conic pentru cel mai bun finisaj
• Mâner cu cap din aliaj zincat pentru durabilitate
• Dimensiune 125 mm

37,23 Lei

35,37 Lei
cu TVA

113,99 Lei

102,59 Lei
cu TVA

154,91 Lei

139,42 Lei
cu TVA

114,51 Lei

97,34 Lei
cu TVA

128,29 Lei

121,87 Lei
cu TVA

50,99 Lei

48,44 Lei
cu TVA
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ADAPTOR PENTRU GIPS-CARTON

ȘURUBELNIȚĂ CU 6 FUNCȚII/10 FUNCȚII

CAPSATOARE ȘI CAPSE

Cod

STHT0-16137

Cod

6-TRE550

Cod

FMHT6-70868

Cod

1-SWK-BN0625T

Cod

1-TRA705T

• Adaptorul potrivește vârful la adâncimea necesară
• Se potrivește cu capete de 3/8 - sau 1/2
• Magnet pentru susținerea vârfurilor
• Permite înșurubarea ușoară în cadre de gips-

carton

• Se livrează cu vârfuri paralele de 4,5 mm și 6 mm, tubulare de 6 mm și 8 mm, PH 1 și 2
• Se livrează cu adaptor și 10 vârfuri de șurubelniță, PH: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Pătrat 1, 2; 

Paralele 4, 5, 6, 7 și cu cutie de stocare cu agrafă de susținere

• Capasator electric cu putere ajustabilă 
în funcție de aplicație și material

• Folosește capse pentru aplicații 
profesionale tip G 6-14 mm și tip J 
12-15 mm

• Cablu de alimentare cu lungimea de 
2,4 m

• Capsatorul TR 75 are o construcție ușoară 
din plastic ABS

• Utilizează toate cele 6 tipuri de capse Tip G, 
Tip A, Tip H, Tip7/CT100, Tip J, Tip 9

• Mânerul prevăzut cu sistem de blocare 
pentru depozitare ușoară

• Conţine 1000 cuie de 12 
mm 18 Ga.

• Conţine 1000 capse de 6 mm 
de tip G, pentru regim greu

• Adecvat numai pentru 
capsatoarele cu regim greu

9,52 Lei

8,57 Lei
cu TVA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

6-TRE550 Capsator electric TRE550 pentru uz profesional 246,74 Lei 227,01 Lei

FMHT6-70868 Capsator manual 6 ÎN1 STANLEY® FATMAX® 215,07 Lei 172,05 Lei

1-SWK-BN050T Capse 12mm / 1/2 “/ 18 tip cui cu floare pentru capsatoare tip 300 / E / J 11,62 Lei 11,04 Lei

1-SWK-BN0625T Capse 15mm / 5/8” / 18 tip cui cu floare pentru capsatoare tip  300 / E / J 9,85 Lei 9,36 Lei

1-TRA705T Capse de înaltă calitate 8 mm / 5/16 “ 1000 buc. Tip G 4/11/140 10,53 Lei 10,00 Lei

1-TRA706T Capse de înaltă calitate 10 mm / 3/8 “ 1000 buc. Tip G 4/11/140 11,11 Lei 10,56 Lei

1-TRA708T Capse de înaltă calitate 12 mm / 1/2 “ 1000 buc. Tip G 4/11/140 12,82 Lei 12,18 Lei

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

0-68-012 Șurubelniță cu 6 funcții 34,54 Lei 31,09 Lei

0-62-508 Șurubelniță flexibilă cu 10 funcții 71,28 Lei 67,72 Lei
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CUTIE JUMBO CU 2 ORGANIZATOARE DETAȘABILE

GEANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ RIGIDĂ DE 16" STANLEY®

RUCSAC STANLEY®

CUREA STANLEY DE PIELE

SET 2 CAPRE DE LUCRU PLIABILE

Cod

1-96-193

Cod

STST1-72335

Cod

STST1-80113

Cod

STST1-70355

• Buzunare multiple interne și externe pentru o organizare maximă
• Securitate pentru stocare de piese de mici dimensiuni sau alte 

articole personale, fiind acoperite cu un buzunar frontal
• Compartimentul transparent separat pentru documente ajută la 

păstrarea acestora și a obiectelor personale
• Bază armată, puternică din material plastic

• Ruscac pentru scule pentru transportul și depozitarea facilă a 
acestora

• 600x600 țesătură cu fir gros pentru rezistență
• Compartiment separat pentru laptop/scule electrice
• Compartiment mic frontal pentru depozitarea lucrurilor personale
• 15 kg capacitate de încărcare

• Cureaua este confecționată din piele de bivol, de înaltă calitate, 
rezistentă și flexibilă

• Design conceput pentru ușurință în utilizare, cu buzunare bine 
repartizate

• Capse duble amplasate în colțurile buzunarelor, pentru siguranță

• Capacitate de susținere mare de 362 kg a caprelor de lucru pliabile 
(per pereche)

• Greutate redusă și pliabilă pentru depozitare și transport ușor
• Include caneluri în forma de V și tăvi pentru depozitare
• Capetele cauciucate la picioarele de sprijin cu paduri anti-

alunecare, fac unitatea mai robustă

• Ideal pentru transportul și înmagazinarea uneltelor multiple
• Încuietori metalice pentru securizarea cutiei pentru unelte
• Tavă detașabilă
• 2 oganizatoare detașabile pentru înmagazinarea pieselor mici

176,34 Lei

167,52 Lei
cu TVA

302,30 Lei

241,84 Lei
cu TVA

226,78 Lei

215,44 Lei
cu TVA

276,02 Lei

248,42 Lei
cu TVA

Cod Denumire Preț de listă cu TVA Preț promo cu TVA

1-92-905 Cutie unelte cu organizatoare 40 cm Stanley 98,65 Lei 93,72 Lei

1-92-906 Cutie unelte cu organizatoare 48 cm Stanley 126,11 Lei 119,81 Lei



Stanley Black&Decker România
București, Sector 3
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor nr. 11A, Modul 12-15, Etaj 4, 030881
Tel. +40 21 320 61 05
Tel. +40 21 320 61 04

www.stanleyworks.ro
e-mail: office.bucharest@sbdinc.com

Fotografiile sunt interzise a fi copiate sau publicate în alt mod fără acordul prealabil în scris al STANLEY BLACK & DECKER.
Nu suntem responsabili pentru erorile de imprimare.

• CAT II 600 V
• Tensiune cc/ca: 600 m ~ 600 V/6 ~ 600 V
• Curent cc/ca: 600 μ ~ 10 A/600 μ ~ 10 A
• Rezistenţă: 600 ~ 60 MΩ
• Capacitate electrică: 40 μ ~ 400 μF
• Frecvenţă: 9.999 ~ 9.99 MHz
• Ciclu de utilizare: 5 % ~ 95 %
• Temperatură: 1000° C/1832° F
• Verificare diodă: 3,0 V/0,8 mA

MULTIMETRU STANLEY® FATMAX®

Cod

FMHT0-77419

842,26 Lei

699,07 Lei
cu TVA
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