7 let záruka

Doba trvání akce od 21. 1. do 15. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob

AKCE 4+1
Pootočená
dutinka

753180AKCE

Vyzkoušejte unikátní
VALENA LIFE konfigurátor.

Více informací na www.legrand.cz

753186AKCE

• snadná specifikace produktů
• okamžité zaslání poptávky
• úspora času

VALENA LIFE konfigurátor
specifikace produktů efektivně a moderně
• rychlý a efektivní výběr produktů řady Valena Life
přímo na stavbě, již žádný soupis produktů na papíře
• možnost okamžitě zaslat poptávku na velkoobchod
• evidence projektů, možnost jejich okamžité
aktualizace
• okamžitá informace o ceně projektu, a navíc i o ceně
v jiných řadách ovládacích přístrojů Legrand
• vše online a zdarma
Více na www.legrand.cz

Podmínky akce
1. Vyhlašovatel: Legrand s.r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8
2. Této akce se může zúčastnit každá osoba (dále zákazník), která při
splnění podmínek těchto pravidel nakoupí přístroje u smluvních
distribučních partnerů vyhlašovatele.
3. Akce probíhá od 21. 1. 2019 do 15. 4. 2019, resp. do vyprodání zásob.
O této akci jsou zákazníci informováni prostřednictvím letáku anebo
plakátu, který je k dispozici u smluvních distribučních partnerů, jejichž
seznam naleznete na www.legrand.cz/prodejni-sit. (viz též QR kód).
4. Do akce jsou zahrnuty výhradně tyto přístroje produktové řady Valena Life v bílé barvě:
– Zásuvka 2P + T (obj. č. 753180)
– Dvojzásuvka 2x 2P + T (obj. č. 753186)
5. Nárok na 1 ks zásuvky obj.č. 753180 navíc vzniká zákazníkovi při nákupu speciálního balení
obj.č. 753180AKCE, které obsahuje 5 ks zásuvek obj. č. 753180.
– Nárok na 1 ks zásuvky obj. č. 753186 navíc vzniká zákazníkovi při nákupu speciálního balení
obj. č. 753186AKCE, které obsahuje 5 ks zásuvek obj. č. 753186.
– Akční kusy budou předány zákazníkovi v místě prodeje ihned po uskutečnění nákupu
v akčním balení za speciální cenu. Objednací číslo akčního balení pro zásuvku 2P + T je
753180AKCE a pro dvojzásuvku 2 x 2P + T je 753186AKCE.
6. Tato akce je neslučitelná s jinými slevami poskytnutými společností Legrand s.r.o.
7. Více o řadě Valena Life se dozvíte na www.legrand.cz

