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ACTIE:  PURITE FUSION  
  INCL. GRATIS JAARPAKKET MET 
  VERBRUIKSARTIKELEN*

Bestel nu de Purite 160 voor € 7.445,00 
& ontvang een gratis consumables pack t.w.v. € 1.893,00*

De Suez De Suez Purite FusionPurite Fusion: : 

-- voor puur of ultrapuur water op uw lab; voor puur of ultrapuur water op uw lab;

-- is beschikbaar met een capaciteit van 16 of 32 l/uur; is beschikbaar met een capaciteit van 16 of 32 l/uur;

-- heeft een standaard opslagcapaciteit van 20 liter (optioneel 50 of 100 liter); heeft een standaard opslagcapaciteit van 20 liter (optioneel 50 of 100 liter);

--  is verkrijgbaar als standaardmodel of ECO-model (levert aanzienlijke waterbesparingen).is verkrijgbaar als standaardmodel of ECO-model (levert aanzienlijke waterbesparingen).

De Suez De Suez Purite FusionPurite Fusion::

-- Lage bedrijfskosten.     Lage bedrijfskosten.    -- WIFI. WIFI.

-- ECO-optie.       ECO-optie.      -- Kleine voetafdruk. Kleine voetafdruk.

-- Dubbele waterkwaliteit.     Dubbele waterkwaliteit.    -- Eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

-- UV LED afgifte      UV LED afgifte     -- Optie: wandmontage & afgifte op afstand. Optie: wandmontage & afgifte op afstand.
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ACTIEVOORWAARDEN SUEZ PURITE FUSION

• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 april en 24 juni 2022.
• In de actieperiode geldt de actie zoals genoemd op de flyer. 
• Orders die geplaatst worden na 24 juni 2022 hebben geen recht meer op deze korting/actie.
• De actie/korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De actie/korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• De actie/korting is niet van toepassing op overige producten.
• 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. 
• De actie is alleen van toepassing in Nederland. 
• Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te 

wijzigen. 
• Gebruik maken van deze actie? Vermeld campagnecode C2200002 op uw aanvraag/order. 

  
Interesse in deze actie of meer weten over de Suez waterzuiveringunits? Interesse in deze actie of meer weten over de Suez waterzuiveringunits? 

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

* Deze actie geldt voor de Purite Fusion 160 (L300760) en het consumables pakket M996108)* Deze actie geldt voor de Purite Fusion 160 (L300760) en het consumables pakket M996108)


