dostaniesz dodatkowo
urządzenie Fluke za
DARMO!

Kup Fluke…

Wybierz prezent.

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

i wybierz jeden z tych prezentów

i wybierz jeden z tych prezentów

i wybierz jeden z tych prezentów

Wydaj od €200,00
do €549,99

2AC

C25

Wydaj od €550,00
do €999,99

115

T150

Wydaj od €1.000,00
do €1.449,99

325

Zestaw ProTool IS60

POZIOM 4

POZIOM 5

POZIOM 6

i wybierz jeden z tych prezentów

i wybierz jeden z tych prezentów

i wybierz jeden z tych prezentów

Wydaj od €1.450,00
do €3.499,99

Wydaj od €3.500,00
do €5.999,99

Wydaj od €6.000,00
do €9.999,99
1664 FC

T6-1000

179

POZIOM 7

1577

POZIOM 8

Wydaj od €10.000,00 Wydaj od
€15.000,00
do €14.999,99
i wybierz jeden z tych prezentów

i wybierz jeden z tych prezentów

Zestaw 1664 FC/
PTi120

Zestaw
FL-1000

TiS 20+
1523-256

8845

MS-PoE

Więcej informacji oraz

dodatkowe prezenty dostępne
przy każdym poziomie
zakupów można znaleźć
na drugiej stronie oraz pod adresem
www.fluke.pl/freefluke
Promocja trwa
od 15 lutego do 30 czerwca 2021 r.
Wskazane kwoty wydatków nie zawierają
podatku VAT

Kup Fluke…
dostaniesz dodatkowo urządzenie Fluke za DARMO!
Wybierz prezent z tej pełnej listy.

POZIOM 1
Jeżeli wartość produktu
wynosi od €200,00 do €549,99

Zestaw TPAK do zawieszania miernika
Miękki pokrowiec C25
Próbnik napięcia 2AC VoltAlertTM
Pokrowiec MT-8202-05 IntelliTone

POZIOM 2
Jeżeli wartość produktu
wynosi od €550,00 do €999,99

7-elementowy zestaw wkrętaków elektroizolacyjnych IKSC7, 1000 V
Tester napięcia i ciągłości obwodu T150
Multimetr 115 True-RMS
Sonda dźwiękowa sieci LAN MT-8200-63A IntelliTone Pro-200

POZIOM 3
Jeżeli wartość produktu wynosi
od €1.000,00 do €1.449,99

Zestaw startowy wkrętaków i szczypiec elektroizolacyjnych IKST7
Miernik cęgowy 325 True-RMS
Multimetr cyfrowy 175 True-RMS
Zestaw narzędzi dla technika sieci Portal Pro-Tool Kit IS60

POZIOM 4
Jeżeli wartość produktu wynosi
od €1.450,00 do €3.499,99

Tester elektryczny T6-1000
Multimetr cyfrowy 179 True-RMS
Sonda dźwiękowa z nadajnikiem sieci LAN MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro-200

POZIOM 5
Jeżeli wartość produktu wynosi od
€3.500,00 do €5.999,99

Zestaw multimetru przemysłowego do zastosowań serwisowych 87V IMSK
Multimetr do testowania izolacji 1577
Miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS Fluke 376 FC
Tester okablowania PoE Microscanner MS-PoE
Termometr „Stik” i kalibrator temperatury 1551A

POZIOM 6
Jeżeli wartość produktu wynosi od
€6.000,00 do €9.999,99

Wielofunkcyjny tester instalacji 1664 FC
Zestaw diagnostyczny: multimetr cyfrowy 87-5 + miernik cęgowy 325 + tester elektryczny
T6-1000 + TPT T150
Bezprzewodowy moduł prądowy AC iFlex A3001 FC Kit FC
Zestaw profesjonalny PoE Microscanner MS-PoE Kit
6,5-cyfrowy multimetr precyzyjny 240 V 8845A
FLK-LENS/TELE2: teleobiektyw 2x
FLK-LENS/WIDE2: obiektyw szerokokątny

POZIOM 7
Jeżeli wartość produktu wynosi od
€10.000,00 do €14.999,99

Zestaw 1664 FC/PTi120 KIT zawierający przyrządy 1664 FC i PTi120
Zestaw SOLAR: miernik promieniowania słonecznego + miernik cęgowy 376 FC + tester izolacji 1507
Cyfrowy termohigrometr 1620A
FI-1000-KIT: sonda wideo na USB do produktów Versiv + zestaw końcówek
Kieszonkowa kamera termowizyjna PTi120
FLK-LENS/TELE2: teleobiektyw 2x
FLK-LENS/WIDE2: obiektyw szerokokątny
Można również wybrać 1 produkt z niższego poziomu

POZIOM 8
Jeżeli wartość produktu wynosi
€15.000,00 lub więcej

Termometr wzorcowy 1523-256
VERSIV2-M INTL: główny element (zastępczy) do Versiv2
Kamera termowizyjna TiS20+, 9 Hz
Można również wybrać 1 produkt z niższego poziomu

Jak uzyskać darmowy przyrząd Fluke.
1. Wydaj co najmniej €200,00 na dowolny produkt Fluke objęty promocją w okresie od 15 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
• Zakupu należy dokonać u autoryzowanego dystrybutora Fluke
• Wymagany jest dowód zakupu w postaci pojedynczego paragonu lub faktury. Jako dowód zakupu nie są akceptowane
specyfikacje przesyłek, zamówienia ani potwierdzenia zamówień.
• Do tej promocji kwalifikują się wyłącznie produkty marek Fluke IG, Fluke Calibration oraz Fluke Networks.
2. Odbierz swój prezent online! Przejdź pod adres: www.fluke.pl/freefluke
3. Odbierz swój nowy przyrząd Fluke i zacznij z niego korzystać!
*Obowiązuje dodatkowy regulamin. Zapoznaj się z regulaminem pod adresem www.fluke.pl/freefluke

Więcej informacji na stronie: www.fluke.pl/freefluke
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