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ACTIE: 50% KORTING BASISLICENTIE SYCL*

Bij aanschaf van een Hettich SYCL monitoringsysteem, ontvangt u  
tijdelijk 50% korting op de eenmalige aanschaf van de basislicentie!

50% KORTING

BASISLICENTIE*

Hettich Benelux monitoringsysteem SYCL:

- U betaalt geen maandelijkse of jaarlijkse licentiekosten maar slechts éénmalige kosten bij aanschaf van het systeem. 

- Realtime monitoring van o.a. temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en luchtsnelheid

- Bedraad en/of draadloos

- Web-based / Microsoft componenten

- Regelmatig wordt het systeem geupdate met nieuwe mogelijkheden of wensen van klanten. 



www.hettichbenelux.com

• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 april en 1 oktober 2023 onder vermelding van actiecode C2300003.
• De korting/actie is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De korting/actie is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen producten, accessoires of opties. 
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
• Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk. 
• Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op 

met uw accountmanager. 
• De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
• Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing. 
• Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
• Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen. 

  
Interesse in deze actie of één van onze andere acties?  Interesse in deze actie of één van onze andere acties?  

Neem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.comNeem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.com

* ACTIEVOORWAARDEN:

Bij aanschaf van een Hettich SYCL monitoringsysteem, ontvangt u  
tijdelijk 50% korting op de eenmalige aanschaf van de basislicentie!

Meer weten over SYCL? 
Stel uw vragen tijdens onze demo op de Lab Technology 

beurs in ‘s-Hertogenbosch. 
12 en 13 april a.s. 


