
Potrebujete spoľahlivú 
mikrocentrifúgu?
K dispozícii teraz a pripravená na centrifugovanie. Ušetrite až 30 % pri kúpe novej centrifúgy!

Pozrite si naše tri ponuky a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim potrebám a získate flexibilitu  
a kvalitu za fantastickú cenu:

Ponuka 1*:    Vymeňte Vašu starú centrifúgu (akejkoľvek značky) za novú a ušetrite 30%.  
Ponuka 2**:  Zľava 15 % na centrifúgu + druhý rotor zadarmo
Ponuka 3***: Vyberte si jednu z našich centrifúg a získajte navyše 1 rok záručnej doby, vďaka čomu Vám 
poskytneme 3 ročný záručný servis.

www.eppendorf.com/MicrocentriOffers 

Pozrite si naše exkluzívne ponuky.
Platné do 30. 9. 2019

Trvalé investície s kvalitou Eppendorf
> Všestrannosť pri rôznych veľkostiach skúmaviek/platničkách, bez kompromisov pri rýchlostiach  
   (od 14.000 do 30.000 x g) v závislosti od modelu
> Chladené a nechladené verzie
> Znížený hluk v laboratóriu



Vyberte si zo širokej ponuky centrifúg
5425, 5424 R, 5427 R a 5430/5430 R

Všetky ceny sú bez DPH a platné do 30. 9. 2019.                                                                                                                                                                                                                                            
Ponuky nemôžu byť kombinované s inými zľavami alebo ponukami z firmy Eppendorf.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Platné zmluvné podmienky:
* Ponuka 1: Výmena starého prístroja za nový sa vzťahuje na všetky modely centrifúg Eppendorf aj iných výrobcov. Aby boli splnené podmienky tejto akcie, musí sa pripojiť osvedčenie o 
dekontaminácii prístroja, ktorý bude obchodovaný, tj. vymenený. Za novú Eppendorf centrifúgu môžete vymeniť centrifúgu akejkoľvek značky. Eppendorf pre Vás zabezpečí odvoz prístroja 
zadarmo. Akcia platí na tieto modely centrifúg 5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R.  

** Ponuka 2: Táto ponuka zahŕňa predaj novej centrifúgy (5425, 5424R, 5427R, alebo 5430/5430R) so zľavou 15 % plus druhý rotor z ponuky rotorov ku kupovanému typu centrifúgy 
zadarmo (pozrite výber na www.eppendorf.com/MicrocentriOffers). 

*** Ponuka 3: Táto ponuka zahŕňa jeden rok bezplatnej záruky navyše pri nákupe centrifúgy, ktorú ste si vybrali z vyššie uvedenej tabuľky, čím získate 3 roky záručnej doby. Na uplatnenie 
dodatočnej 1 ročnej záruky, zaregistrujte prosím Váš prístroj na našich stránkach https://www.eppendorf.com/SK-sk/myeppendorf/registracia-produktov/, aby sme mohli Vašu záruku 
zaznamenať a aktivovať ju. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť, že Vám oprava nebude uznaná. Predĺžená záruka zahrnuje: opravu na mieste kvalifikovaným technikom, prácu, 
náhradné diely, cestovné a servisnú podporu.
Príklady prístrojov zahrnutých do akcie sú uvedené v tabuľke vyššie.  

Obchodné zastúpenie: www.eppendorf.sk
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - org. zložka 
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E-mail: eppendorf@eppendorf.sk
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  Príklad Ponuka 1*: vymeňte Vašu starú centrifúgu (akejkoľvek značky) za novú a ušetrite 30 %
  

                                                         EUR

Objednávacie 
číslo

Cenníková  
cena

Trade-in
+ zľava 30 %

Centrifuge 5425 G, nechladená, otočné gombíky,  
vr. rotora FA-24x2, 230V/50-60Hz   

5405000514  2 350,00 1 645,00

  Príklad Ponuka 2**: zľava 15 % na centrifúgu + druhý rotor zadarmo
 

                                                         

Objednávacie 
číslo

Cenníková  
cena

 Zľava 15 %
 + druhý rotor
 zadarmo

Centrifuge 5430 R G, chladená, otočné gombíky,  
vr. rotora FA-45-30-11, 230V/50-60Hz   

5428000410  6 297,00 5 352,45

Rotor A-2-MTP 5427700005 1 145,00 zadarmo

Celkom 5 352,45

  Príklad Ponuka 3***: predĺženie záručnej doby o 1 rok
 

                                                         

Objednávacie 
číslo

Cenníková  
cena

Centrifuge 5424 R G, chladená, otočné gombíky,  
vr. rotora FA-45-30-11, 230V/50-60Hz   
predĺženie záručnej doby o 1 rok

5404000410  4 778,00

    478,00

 4 778,00   

zadarmo


