
www.hettichbenelux.com z.o.z.

JUBILEUMACTIE: BIOCONTAINMENT DEKSELS*

CENTRIFUGE MODEL GRATIS DEKSEL (SET VAN 4)

   UNIVERSAL 320 /  320 R

   UNIVERSAL 320 /  320 R

   ROTINA 380 / 380 R

   ROTINA 420 / 420 R

   ROTANTA 460 / 460 R

   ROTANTA 460 / 460 R

   ROTANTA 460 / 460 R

1561

1492 (srew-on)

1751

4783

4883

5629 (plates)

5652 (high capacity)

* Deze actie is alleen geldig voor beoogde distributeurs en aangesloten partners en kan niet worden gecombineerd of gebruikt worden in combinatie * Deze actie is alleen geldig voor beoogde distributeurs en aangesloten partners en kan niet worden gecombineerd of gebruikt worden in combinatie 
met andere aanbiedingen, speciale prijzen, kortingen of contracten. Actie is geldig van 1 mei tot en met 31 juli 2021.met andere aanbiedingen, speciale prijzen, kortingen of contracten. Actie is geldig van 1 mei tot en met 31 juli 2021.

Bij aanschaf van één van deze centrifuges ontvangt u,  Bij aanschaf van één van deze centrifuges ontvangt u,  
de genoemde deksels gratis!de genoemde deksels gratis!



www.hettichbenelux.com

ACTIEVOORWAARDEN JUBILEUMACTIE BIOCONTAINMENT DEKSELS

• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 mei en 31 juli 2021 onder vermelding van actiecode: C11019

• De actie(prijzen) gelden alleen voor de genoemde combinatie.

• De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.

• De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 

• De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires. 

• 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 jubileumacties?  Interesse in deze actie of één van onze andere jubileumacties?  

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

Volg ons op LinkedIn en mis geen jubileumactie meer!Volg ons op LinkedIn en mis geen jubileumactie meer!


