
Výhodná nabídka
Platí do 30. 9. 2020

»Spins through all my ups and downs.«
Alisha, spokojená uživatelka Eppendorf centrifugy 5424 R, kterou si vybrala pro svou 
spolehlivost, hodnotu a přesnost. Váš celoživotní společník.

Podívejte se na naše 3 výhodné nabídky a vyberte si tu, která nejvíce vyhovuje Vašim 
potřebám a získejte flexibilitu a kvalitu za výhodnou cenu:

Nabídka 1*1:  Vyměňte starou centrifugu (jakékoli značky) za novou a ušetřete 30 %.
Nabídka 2**: Sleva 15 % na centrifugu + 2. rotor zdarma.
Nabídka 3*3:  Vyberte si jednu z našich centrifug a získejte navíc 1 rok záruky, díky které  

Vám poskytneme 3 letý záruční servis.
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Vyberte si z našich chlazených centrifug 5424 R, 5427 R 
a 5430 R nabídku, která Vám nejvíc vyhovuje

Potřebujete-li bližší informace nebo nabídku, kontaktujte nás na eppendorf@eppendorf.cz

Všechny ceny jsou uvedené v Kč, bez 21 % DPH a platí do 30. 9. 2020. 
Na akci nelze uplatnit žádné další slevy. Slevy se nesčítají. Tato akce platí pouze pro koncové uživatele a na výše uvedené položky.
 
Akce platí pouze na centrifugy G, tzv. GLP (General Lab Product) - pokud potřebujete centrifugu IVD, kontaktujte nás na eppendorf@eppendorf.cz.
Osoby uvedené v tomto letáku jsou modely, které představují příklady skutečných situací zákazníků. Zdroj údajů: Průzkum v oblasti vědy, 2019, anonymní, zadáno společností Eppendorf.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Podmínky:
*1 Nabídka 1:  Výměna starého přístroje za nový se vztahuje na všechny modely Eppendorf centrifug i jiných výrobců. Podmínkou výměny staré centrifugy za novou je doložení certifikátu o dekontaminaci starého přístroje.  

Eppendorf pro Vás zajistí svoz přístroje zdarma. Akce platí na tyto modely centrifug 5424R, 5427R, 5430R.
*2 Nabídka 2:  Nabídka platí pro nákup nové centrifugy (5424R, 5427R nebo 5430R) se slevou 15 % a k tomu druhý rotor z uvedené nabídky rotorů zdarma.
*3 Nabídka 3:  Tato nabídka zahrnuje navíc jeden rok bezplatné záruky při koupi centrifugy, kterou jste si vybrali z výše uvedené tabulky, čímž získáte 3 roky záruční doby. K uplatnění dodatečné roční záruky, zaregistrujte Váš přístroj  

na našich stránkách https://www.eppendorf.com/CZ-cs/myeppendorf/registrace-produktu/, abychom mohli Vaši zárukuu zaznamenat a aktivovat ji. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo způsobit, že Vám oprava nebude 
uznána. Prodloužená záruka zahrnuje: opravu na místě kvalifikovaným technikem, práci, náhradní díly, cestovné a servisní podporu. Příklady přístrojů zahrnutých v této akci jsou uvedené v tabulce výše.

Příklad nabídky 1*1: vyměňte starou centrifugu (jakékoli značky) za novou a ušetřete 30 %

Objednací číslo Ceníková cena 
CZK

sleva 30 % + Trade-in nebo 
upgrade

Centrifuge 5424 R, chlazená, ovl. knoflíky,
vč. rotoru FA-45-24-11, 230V/50-60Hz

5404000410 124 290,00 87 003,00

Příklad nabídky 2*2: sleva 15 % na centrifugu + druhý rotor zdarma

Objednací číslo Ceníková cena 
CZK

sleva 15 % + 2. rotor zdarma

Centrifuge 5430 R, chlazená, ovl. knoflíky,  
vč. rotoru FA-45-30-11, 230V/50-60Hz

5428000410 163 790,00 139 221,50

Rotor A-2-MTP 5427700005   29 790,00 zdarma 

Celkem 193 580,00 139 221,50

Příklad nabídky 3*3: prodloužená záruka o 1 rok

Objednací číslo Ceníková cena 
CZK

ušetříte 20 %

Centrifuge 5424 R, chlazená, ovl. knoflíky,
vč. rotoru FA-45-24-11, 230V/50-60Hz

5404000410 124 290,00   99 432,00

prodloužená záruka o 1 rok 0082020341   12 429,00     9 943,20

Celkem 136 719,00 109 375,20


