ALTAIR® 4XR Program Wymiany Detektorów
Wymień swoje detektory & zaoszczędź aż do 400 PLN* ! Ważny do 31.12.2017

Zaoszczędź aż do 400 PLN* na każdym
detektorze. Zamów już dzisiaj!
Wymień od 1 do 24 detektorów i otrzymaj 200 PLN rabatu na każdy zakupiony detektor ALTAIR 4XR.
Wymień od 25 do 29 detektorów i otrzymaj 300 PLN rabatu na każdy zakupiony detektor ALTAIR 4XR.
* Wymień 50 lub więcej detektorów i otrzymaj 400 PLN rabatu na każdy zakupiony detektor ALTAIR 4XR.

RUGGED
W Y T R Z Y M A ŁY

RELIABLE
N I E Z AW O D N Y

• Wytrzymuje upadek z wysokości 7,5 m
na beton

• 4-letnia gwarancja obejmująca
urządzenie oraz czujniki

• Przekracza wymogi MIL-STD-810G

• MSA Sensory XCell oferują szybszy czas
reakcji i dłuższą żywotność

• Posiada klasę wodoszczelności oraz
pyłoszczelności IP68

• Przyśpieszony czas reakcji, czas
odświeżania i test funkcjonalności <15 s

REAL-TIME
W CZASIE
RZECZYWIST YM
• Wysyłanie powiadomień o zdarzeniach
dzięki aplikacji ALTAIR Connect
• 24-godzinny znacznik potwierdzający
pozytywny test funkcjonalny z
pomocą diody LED

Ogólne warunki promocji

Szczegóły programu wymiany

1. Niewiążący rabat proponowany przez producenta
2. Promocja jest ograniczona i nie może być łączona z innymi ofertami
promocyjnymi oraz specjalnymi cenami na ALTAIR 4XR.
3. Ze względu na wyłączność oferty promocyjnej, nie możemy przyjąć zwrotu lub
wymiany w żadnych okolicznościach.
4. MSA zastrzega sobie prawo do modyﬁkowania i / lub przerwania tej promocji
w dowolnym momencie.
5. Promocja jest ważna do 31.12.2017.
6. Promocja ważna jedynie na terenie Polski.

1. Mierniki zgłoszone do wymiany muszą być zakwaliﬁkowane i zatwierdzone przez przez Przedstawiciela
ﬁrmy MSA lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego zanim rabat zostanie przyznany.
2. Program dotyczy tylko zakupu mierników 4-gazowych ALTAIR 4XR ﬁrmy MSA.
3. Dowolny detekotr wielogazowy producenta innego niż MSA, może być przedmiotem wymiany.
4. W celu uzyskania rabatu, należy podać markę/producenta, model, numer seryjny wymienianego miernika
w momencie składania zamówienia. Nie ma potrzeby ﬁzycznego zwrotu wymienianego miernika.
5. Łączna ilość detektorów może składać się z jednej lub wielu konﬁguracji 4-gazowego miernika ALTAIR 4XR.
Numery standardowe jak i konﬁguracje ATO mogą być częścią zamówienia.
6. W celu otrzymania rabatu, obowiązuje wymiana 1 za 1.
7. Zamówienie musi być złożone z podanym kodem promocyjnym B25.
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Kup 20 mierników aLTaIr 4Xr i otrzymaj
stację GaLaXY GX2 za 1 PLN*!
Wszyscy wiemy, że codzienne testy funkcjonalne detektorów gazu są ważne dla BEZPIECZEŃSTWA.
Jeśli nie pamiętasz lub nie zdawałeś sobie sprawy – zapoznaj się z naszą broszurą informacyjną!
Skorzystaj z naszej oferty, przekonaj się sam o
wytrzymałości, niezawodności i łączności w czasie
rzeczywistym nowego miernika 4-gazowego aLTaIr 4Xr
oraz poznaj proste i inteligentne testowanie i kalibrację
dzięki GaLaXY® GX2 – zautomatyzowanemu
systemowi testującemu.
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• Wytrzymuje upadek z wysokości 7,5 m
na beton

• 4-letnia gwarancja obejmująca
urządzenie oraz czujniki

• Przekracza wymogi MIL-STD-810G

• MSA Sensory XCell oferują szybszy czas
reakcji i dłuższą żywotność

• Posiada klasę wodoszczelności oraz
pyłoszczelności IP68

• Przyśpieszony czas reakcji, czas
odświeżania i test funkcjonalności <15 s

*Ogólne warunki promocji

*Szczegóły promocji

1. Promocja jest ograniczona i nie może być łączona z innymi ofertami
promocyjnymi oraz specjalnymi cenami na ALTAIR 4XR
2. W zależności od dostępności może się zdarzyć, że twoja stacja
GALAXY GX2 będzie dostarczana oddzielnie.
3. Ze względu na wyłączność oferty promocyjnej, nie możemy przyjąć
zwrotu lub wymiany w żadnych okolicznościach.
4. MSA zastrzega sobie prawo do modyﬁkowania i / lub przerwania tej
promocji w dowolnym momencie
5. Promocja jest ważna od 10. lipca 2017 do 31. grudnia, 2017
6. Promocja ważna jedynie na terenie Polski
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rEaL-TImE
W CZASIE
RZECZYWIST YM
• Wysyłanie powiadomień o zdarzeniach
dzięki aplikacji ALTAIR Connect
• 24-godzinny znacznik potwierdzający
pozytywny test funkcjonalny z
pomocą diody LED

Za każde 20 mierników ALTAIR 4XR zakupionych razem, otrzymasz stację MSA GALAXY GX2 za 1PLN.
Wszystkie numery standardowe miernika ALTAIR 4XR jak i konﬁguracje ATO mogą być częścią zamówienia.
Przy składaniu zamówienia na min. 20 mierników ALTAIR 4XR, użyj kodu promocyjnego B26.
„Stacja GALAXY GX2 za 1PLN” oznacza zestaw GALAXY GX2 ALTAIR 4/4X 1-zaworowy składający się z: 1-ej stacji
kalibrującej P/N 10128651 oraz z 1-ego inteligentnego uchwytu butli ze zintegrowanym reduktorem P/N 10105756
5. Kiedy otrzymasz swój zamówiony towar: mierniki ALTAIR 4XR i stację GALAXY GX2, proszę wyślij nam kopię dowodu
zakupu (zdjęcie jpg lub dokument PDF) na adres emailowy Promotion.eu@MSAsafety.com
6. Gaz kalibracyjny twojego wyboru musi być zamówiony osobno. Dalsze akcesoria należy zamówić również osobno,
gdyż nie są one częścią zestawu.
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