
Vložte si do košíku položky v minimální hodnotě 10 000,- Kč (bez DPH)  
a získejte na Váš nákup slevu 25 %. Akce platí na: 
>  špičky epT.I.P.S.® Standard - balené v sáčcích
>  špičky ep Dualfilter T.I.P.S.® - s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu  

bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté
>   zkumavky Safe-Lock o objemech 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml

   eShop kód: TIPY2019

Pro Vaše PCR: 0,2 ml PCR zkumavky, stripy, PCR cooler, fólie

>  0,1 a 0,2 ml PCR zkumavky a 8mi stripy, PCR cooler (mrazící  
stojánek pro zkumavky 0,2 nebo 0,5 ml, 96 x 0,2 ml PCR destičky).

    Vše se slevou 20 %! 
  eShop kód: TIPY2019

Nástavce Combitips advanced® + Multipette® M4

>  Objednejte si 5 balení nástavců Combitips advanced®  
jakýchkoliv objemů a vložte si k tomu do košíku dávkovač  
Eppendorf Multipette® M4 za 25,- Kč. 

   Speciální eShop kódy: TIPY2019-M4  
                 a TIPY2019-M4kit

Akce platí od 1. 4. do 31. 12. 2019

Tipy pro Vaše nákupy na eShopu v roce 2019
Představujeme Vám přehled měsíčních akcí, které pro Vás plánujeme na tento rok. O aktuální eShop akci budeme  
informovat na webových stránkách www.eppendorf.cz v sekci „Akce & výprodej“, kde najdete pro aktuální akci 
seznam konkrétních objednacích čísel a další podrobnosti.   

V případě, že není uvedeno jinak, platí na následující výrobky celoroční slevový kód ve tvaru: TIPY2019

Eppendorf ThermoMixer C + 2 Smart bloky 

>  Pořiďte si přístroj Eppendorf ThermoMixer® C za atraktivní  
neinvestiční cenu* spolu se Smart bloky za ceníkovou cenu.

 
   eShop kód: TIPY2019-TMX

*Zvýhodněná cena platí pouze na samostatný přístroj ThermoMixer C. Za tuto cenu lze přístroj 
pořídit pouze při současném pořízení nejméně dvou Smart bloků za ceníkovou cenu.

Špičky epT.I.P.S.® Standard, ep Dualfilter T.I.P.S.® a zkumavky Safe-Lock

Smart Consumables se slevou 25 %
> špičky Geloader, Microloader, LoRetention 
> zkumavky LoBind, Safe-Lock Biopur 



Elektronická pipeta či dávkovač + stojan za 25,- Kč 

>  Kupte si elektronickou pipetu Xplorer® (plus) nebo elektronic-
ký dávkovač Multipette® E3/E3x (platí i pro variantu Bundle s 
dobíjecím stojanem) a získejte k němu dobíjecí stojan  
za 25,- Kč (bez DPH).

   Speciální eShop kód: TIPY2019-STOJAN
 

Pipety Research plus 3-Pack 
+ 1kanálová pipeta za 25,- Kč 

>  Kupte si manuální 1kanálové pipety Research® plus 
3-Pack a získáte navíc jednu 1kanálovou pipetu  
Research plus za 25,- Kč podle Vašeho výběru. 

>  Dále obdržíte voucher na kalibraci pipet a dávkovačů  
se slevou 15 %.

   Speciální eShop kód: TIPY2019-3PACK

Obchodní zastoupení: www.eppendorf.cz 
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Voděradská 2552/16 · 251 01 Říčany u Prahy 
Tel.: +420 323 605 454 · e-mail: eppendorf@eppendorf.cz

>  Pro vytvoření nového účtu myEppendorf přejděte  
na www.eppendorf.com/myeppendorf  
(stejné jako pro epPoints, registrace produktu)

>  Máte-li již účet, přejděte přímo na www.eppendorf.cz  
a přidejte požadovaný produkt právě probíhající akce do košíku

> Pro uplatnění slevy použijte platný slevový kód
>  Poté dokončete objednávku a odešlete ji
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Objednání online na eShopu

Akce platí na pipety s variabilním objemem řady General Lab Product.

>  špičky epT.I.P.S.® Standard - balené v sáčcích
>  špičky ep Dualfilter T.I.P.S.® - s dvojitým filtrem z hydrofobního 

polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté
>   zkumavky Safe-Lock o objemech 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml

   Vybrané položky se slevou 25 %. 

   eShop kód: TIPY2019

Špičky epT.I.P.S.® Standard, ep Dualfilter T.I.P.S.® a zkumavky Safe-Lock


