Ruil uw oude Fluke Networks meetapparatuur in en ontvang tot € 6.000,- korting*!
Men kan niet optimaal presteren met apparatuur uit het verleden. Dit is de reden dat Fluke Networks
na veertien jaar, de service en het calibreren van de DTX series eind juni 2018 stopt. Ga mee met de
duizenden gebruikers die zich richten op de toekomst met Versiv. Versiv biedt 2/3 minder in
certificatiekosten en 10% meer rendement! Upgrade nu naar een Versiv met een geschenk van Fluke
Networks namelijk; tot € 3.000,- korting* als u uw oude DTX inruilt. Heeft u een actieve DTX meter
inclusief Gold Membership? Dan ontvangt u extra korting oplopend tot € 6.000,- als u uw oude DTX
meter inruilt tot uiterlijk 31 maart 2018.
Wacht niet te lang! Hoe eerder u in beweging komt, hoe hoger de korting.

*korting is van toepassing op de Fluke Networks geadviseerde prijslijst van de reguliere modelnummers van de gepromote producten.

Gold members ontvangen de beste inruildeal!
voor een gelimiteerde tijd, is uw oude DTX apparatuur het volgende waard:

Als u een Fleet Gold member bent, neem dan contact op met uw
Forehand Accountmanager voor een speciale aanbieding.

Een kind kan de was doen:
1.

2.
3.

Plaats een bestelling voor één van bovenstaande modelnummers bij Forehand. U plaatst een
bestelling met een product met de prijs waarbij de bovenstaande korting wordt toegepast en een jaar
Full Gold Service. Wanneer u een /GT model besteld moet het DTX Gold Membership nummer worden
toegevoegd aan de bestelling.
Forehand zal uw oude DTX naar Fluke Networks terug sturen, het is dus belangrijk deze zo snel
mogelijk naar Forehand te sturen.
Als uw oude DTX niet op tijd terug wordt gestuurd naar Fluke Networks, kan dit resulteren in een
rekening voor het reeds verkregen kortingsbedrag.

Voorwaarden











Kortingen zijn van toepassing op de prijzen van de /T en /GT modelnummers zoals bovenstaand genoemd, de korting kan niet worden geclaimed
bij het kopen van andere Fluke Networks producten. /GT modelnummers kunnen alleen worden gekocht door huidige DTX eigenaren die bij hun
DTX een actief Gold service abonnement hebben.
Er zal geen credit worden toegekend
Producten die worden geretourneerd moeten dezelfde functionaliteit hebben als het nieuw gekochte product. Bijvoorbeeld: Bij het kopen van een
DSX2-5000Qi/GLD /T of /GT moet er een DTX CabelAnalyzer en een Fiber Module Set worden geretourneerd. Bij het kopen van een DSX-5000 of
een DSX-8000 moet er een DTX copper-only tester worden geretourneerd. Mochten er geschillen zijn zal Fluke Networks Marketing bepalen of
een geretourneerd DTX configuratie zal worden beschouwd als gelijke functionaliteit van het aangekochte product.
Als de oude apparatuur niet binnen 30 terug is bij Fluke Networks nadat Fluke Networks de nieuwe Versiv heeft verstuurd naar de distributeur, zal
het bovenstaande kortingsbedrag in rekening worden gebracht.
De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het oude DTX product naar Forehand.Forehand zorgt ervoor dat het oude product
terug gaat naar Fluke Networks.
Deze aanbieding is geldig in Europa via deelnemende distributeurs. De aanbieding is van toepassing op bestellingen van 5 februari 2018 tot 30 juni
2018.
Deze inruil actie mag niet worden gecombineerd met andere promotie en/of aanbiedingen (inclusief the “DealMaker”)
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan dit aanbod zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

