RENDELJEN MOST
MIELŐTT

Biztosítsa a megbízható és gyors
eredményeket a legjobb profit
érdekében!
Ideje átgondolni az idei betakarítás megbízható és
gyors eredményeinek biztosításának legjobb módjait.
A gabona és az olajos magvak értékét azok jellemzői
határozzák meg. Csak a minőség azonosításával és
elkülönítésével lehet a legnagyobb értéket előállítani.
Akár búzával, rizzsel, kukoricával, szójababbal vagy
más termékekkel kereskedik, a PerkinElmer analitikai
megoldásai segítenek a legjobb üzleti döntések
meghozatalában.

Cselekedjen most, hogy aratás előtt
megérkezzen!
Beszéljen értékesítési képviselőjével, és szerezze
be a legjobb ajánlatokat a nedvességmérőkről, az
Inframatic fehérje- és olajelemzőkről, a Mycotoxin
tesztkészletekről, a Falling Number World Standard
rendszerről és a kapcsolódó kiegészítőkről.

Aquamatic 5200

FN1000

IM8800

Inframatic 9500

Auroflow-reader

LM3100

SPÓROLJON A PERKINELMER ESZKÖZÖKKEL
Válasszon az alábbi ajánlatok közül!

AJÁNLATOK ÖNNEK
AM 5200 | FN 1000 | LM 3100 | Shakematic | IM 8800 | Cooling Tower | IM 9500 with Win10 | BIO-LF
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BESZÁMÍTÁS
Régi Perten Falling Number vagy más
márkájú esésszámmérőjét beszámítjuk –
Új FN 1000 vásárlásakor – 3000 EUR
/ beszámított készülék

Régi Inframatic 9100/9200/9500/ vagy más
márkájú infra készülékét beszámítjuk–
Új Inframatic 9500 vásárlásakor – 4500
EUR / b e s z á m í t o t t k é s z ü l é k

Régi bármely nedvességmérőjét
beszámítjuk Aquamatic5200 vagy
Aquamatic 5200 Farm vásárlása esetén–
10% és 5% árengedmény az új
készülékre

Feltételek és kondíciók:

1. A PICK5FOR10 dedikált promóciós kód használata szükséges, hogy megkapja a termékek országos árlistáján számított nettó 10% -os árkedvezményét, adók és szállítási költségek nélkül. Az
országos listaár egy olyan ár, amely az adott ország területére dedikált listaár, ahol a termékeket vásárolják. A promóció csak az adott minősítő eszközök megvásárlására érvényes: AM 5200,
FN 1000, LM 3100, Shakematic, Cooling Tower, IM 9500 with Win10, IM 8800.
2. A megadott modellek nem szerepelhetnek csomagajánlatban.
3. Az összes itt szereplő ajánlat kizárólag forgalmazóknak és gabona/liszt ipari vevőknek szól (“Vevők”).
4. Az ajánlatok nem vonhatók össze más árengedménnyel.
5. Az ajánlatok nem vonahtó össze más, a vásárláskor esetlegesen érvényben lévő akciós ajánlattal.
6. Adja meg a dedikált promóciós kódot a Perten vagy PerkiElmer képviselőjének árajánlat kérésekor vagy rendelés leadásakor.
7. Az ajánlat nem vonatkozik használt, felújított vagy demonstrációs készülékekre, illetve más, itt meg nem nevezett Perten vagy PerkinElmer készülékre. Az ajánlat nem vonatkozik
alkatrészekre, szervíz szerződésre, betanításra, szoftverre és egyéb termékekre.
8. Az ajánlat nem alkalmazható már leadott, folyamatban lévő vagy korábbi megrendelésekre és vásárlásokra.
9. Egyéb korlátozások lehetnek érvényben. Érvénytelen, ahol tilos. IM 9500 és IM 9520 beszámításos ajánlat cask abban az országban érvényes, ahol a terméket
megvásárolják és üzembe helyezik.
10. Az ajánlat EMEAI-országokban érvényes.
11. Az ajánlat 2021. június 1-től 2021 szeptember 30-ig érvényes.

További információért ezekről és további termékekről látogassa meg oldalunkat:
www.perkinelmer.com (angol), www.per-form.hu (magyar)
Kapcsolat:
Email: madacsi.pal@per-form.hu
Tel: +36 30 201 7962

