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ALTAIR® 4XR Inruilactie
Upgrade uw assortiment en bespaar tot € 100! Geldig tot 31.12.2017

Bespaar tot € 100* per detector. Bestel vandaag!
Ruil 1-24 eenheden in en ontvang € 50 korting op elke aangekochte ALTAIR 4XR-detector.
Ruil 25-49 eenheden in en ontvang € 75 korting op elke aangekochte ALTAIR 4XR-detector.
* Ruil 50 eenheden of meer in en ontvang € 100 korting op elke aangekochte ALTAIR 4XR-detector.

RUGGED

RELIABLE

• Overleeft een val van 7,5 m

• Volledige 4-jaar standaard garantie

• Gecertiﬁceerde herhaalde valtest
bescherming conform militaire graad
(MIL-STD-810G)

• MSA XCell sensoren bieden superieure
snelheid, stabiliteit, nauwkeurigheid en
herhaalbaarheid

• IP68 certiﬁcering voor het binnendringen
van stof en water

• <15 seconden sensor respons, duidelijk
en tevens bumptest tijden

REAL-TIME
• Ontvang real-time meldingen via de MSA
ALTAIR Connect app
• Controleer in één oogopslag het
bumptest resultaat dankzij de
Bump LED

Algemene Voorwaarden

Inruilactie spelregels

1. Niet-bindende korting aanbevolen door de fabrikant
2. De inruilactie kan niet gecombineerd worden met een ander promotieaanbod
of speciale ALTAIR 4XR-priisafspraken.
3. Geen product retouren / ruilen en orderannuleringen worden geaccepteerd
4. MSA behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde te wijzigen en /
of te stoppen.
5. Programma is geldig tot 31 december 2017
6. Promotie is alleen beschikbaar voor klanten in Europa

1. Apparaten die zijn aangemeld voor inruil moeten door een MSA-vertegenwoordiger of MSA Channel
Partner worden gekwaliﬁceerd voordat een bestelling met de goedgekeurde korting wordt ingevuld
2. Deze inruilpromotie geldt alleen voor de aanschaf van MSA ALTAIR 4XR 4-gasdetectoren
3. Een 4-gas detector van elke concurrent kan worden ingeruild. MSA 4-gasdetectoren kunnen niet ingeruild
worden.
4. Om een korting te krijgen moet bij de bestelling een lijst van in aanmerking komende concurrentie
producten, inclusief fabrikantnaam, model en serienummer, worden verstrekt.
(Geen fysiek product retour nodig)
5. Moet 1 op 1 ingeruild worden om korting te kunnen krijgen.
6. Totale orderhoeveelheid kan bestaan uit één of meerdere ALTAIR 4XR conﬁguraties. Alle standaard- en
ATO-conﬁguraties zijn van toepassing.
7. Een bestelling moet referentie promotiecode B25 hebben.
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Koop 20 stuks ALTAIR 4XR en ontvang
een GALAXY GX2 geheel GRATIS*!
We weten allemaal dat het dagelijkse bumptesten van gasdetectoren een kwestie van veiligheid is.
Was u hiervan niet op de hoogte of zich hiervan niet bewust – lees meer in ons Witboek!
Proﬁteer nu van ons geweldige aanbod, beleef de
robuustheid, betrouwbaarheid en het real-time verbinding
maken van de nieuwe ALTAIR 4XR 4-gasdetector
EN het eenvoudige en intelligente testen en kalibreren
door het GALAXY GX2 geautomatiseerd testsysteem.

RUGGED

RELIABLE

• Overleeft een val van 7,5 m

• Volledige 4-jaar standaard garantie

• Gecertiﬁceerde herhaalde valtest
bescherming conform militaire graad
(MIL-STD-810G)

• MSA XCell sensoren bieden superieure
responstijden, stabiliteit,
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

• IP68 certiﬁcering voor het binnendringen
van stof en water

• <15 seconden sensor respons,
duidelijkheid en tevens bumptest tijden

REAL-TIME
• Ontvang real-time meldingen via de MSA
ALTAIR Connect app
• Controleer in één oogopslag het
bumptest resultaat dankzij de
Bump LED

*Algemene voorwaarden

*Promotie Voorwaarden

1. Deze promotie actie kan niet gecombineerd worden met andere acties
of speciale ALTAIR 4XR-prijsafspraken.
2. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan het zijn dat uw gratis
GALAXY GX2 afzonderlijk wordt verstuurd.
3. Retourneren / ruilen of bestel annuleringen worden niet geaccepteerd.
4. MSA behoudt zich het recht voor om deze promotie actie te allen tijde
te wijzigen en /of te beëindigen.
5. Actie is geldig van 10 juli tot 31 december 2017
6. Promotie is alleen beschikbaar voor klanten in Europa.

1. Voor iedere bestelling van 20 stuks ALTAIR 4XR units ineens, ontvangt u 1 gratis GALAXY GX2.
2. Alle ALTAIR 4XR 4-gas standaard uitvoeringen en ATO conﬁguraties doen mee.
3. Bij het bestellen van het minimum aantal van 20 stuks ALTAIR 4XR bij uw distributeur, dient uw bestelling referentie
promotiecode B26 te krijgen.
4. Met "gratis" GALAXY GX2 bedoelen wij dat uw distributeur 1 (of meer) complete GALAXY GX2 ALTAIR 4 / 4X
1-klep uitvoering levert, bestaande uit: 1 teststand P / N 10128651 + 1 electronische cilinderhouder P / N 10105756
5. Wanneer u uw ALTAIR 4XR en GALAXY GX2 hebt ontvangen, stuur dan een kopie van uw aankoopbewijs (foto of PDF)
naar Promotion.eu@MSAsafety.com
6. Kalibratiegascilinder van uw keuze dient apart besteld te worden. Andere optionele accessoires kunnen ook
apart besteld worden
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