Nowa promocja
FESTOOL na jesień

PROMOCJA 18V
edycja jesienna

Zastanawiasz się nad zakupem akumulatorowej wkrętarki, wyrzynarki, zagłębiarki lub innego narzędzia 18V?
Już nie musisz.
Firma FESTOOL ma dla Ciebie świetny argument, abyś wybrał właśnie jej narzędzia. Do każdego zakupionego
narzędzia akumulatorowego z listy promocyjnej otrzymasz jeden akumulator zupełnie za darmo. Taka bateria
jest warta kilkaset złotych, więc oferta jest naprawdę świetna!
Ponadto, na gratisowy akumulator dostajesz 36 miesięcy gwarancji. Lepszych warunków nie znajdziesz.

Akumulator 5,2 Ah Bluetooth®
do narzędzia akumulatorowego 18V

Co mogę otrzymać?
Jeden bezpłatny akumulator
18V 5,2Ah Bluetooth® do jedego
narzędzia akumulatorowego
Co muszę zrobić?
Zakupić jedno z narzędzi
biorących udział w promocji.
Akumulator przekazuje
sprzedawca.
Ile mam na to czasu?
Promocja trwa do wyczerpania
zapasów. Nie ma co zwlekać!

www.elektrometal.net.pl

Promocja trwa od 1 września 2020 roku do wyczerpania zapasów.

Lista narzędzi biorących udział w promocji:
W promocji bierze udział każdy wariant narzędzia: -Basic, -Compact, -Plus, -Plus-SCA, -Set, -Set-SCA

Akumulatorowa
wkrętarka udarowa TID 18

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
udarowa PDC 18/4

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka T 18+3

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka C 18

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka DRC 18/4

Młotowiertarka
akumulatorowa BHC 18

Akumulatorowa wkrętarka
budowlana DWC 18-2500/DWC 18-4500

Akumulatorowe
urządzenie wielofunkcyjne OSC 18

Zagłebiarka akumulatorowa
TSC 55

Akumulatorowa ręczna
pilarka tarczowa HKC 55

Wyrzynarka akumulatorowa
PSC 420

Wyrzynarka akumulatorowa
PSBC 420

Akumulatorowe pilarki do
materiałów izolacyjnych ISC 240

Akumulatorowa
szlifierka kątowa AGC 18

Akumulatorowy system cięcia z
osprzętem diamentowym DSC-AGC 18

Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i błędów. Wykonano dla Festool GmbH, D-73240 Wendlingen, 2020.

NOWOŚĆ!

* Wszystkie informacje, przegląd produktów objętych promocja, lista Partnerów Handlowych oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na: www.festool.pl/promotion
Promocja dotyczy następujących wariantów: Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/Set lub Set-SCA. Okres promocji: od 1 kwietnia 2020 do wyczerpania zapasów.

Promocja trwa od 1 września do wyczerpania zapasów.

Znak słowny i loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems£AG & Co.£KG a tym samym przez Festool.

www.elektrometal.net.pl

