
Дојдете и заменете ја вашата стара термовизиска камера или 
инфрацрвен термометар со нова камера од Fluke со 20% попуст!

Заменете ја вашата стара термовизиска камера со нова од Fluke. Со купување на било која термовизиска 
камера од производителот Fluke, добивате 20% попуст на редовната цена од ценовникот, доколку 
при купување ја донесете старата термовизиска камера или инфрацрвен термометар, од било кој 
производител и во било каква состојба (не мора да биде исправна) и го пополните приложениот ваучер.

Ве молиме прочитајте ги правилата на акцијата:

1. Купувачот има право на 20% попуст при купување на нова термовизиска камера од FLUKE откако  
ќе пополни ваучер и достави стар инфрацрвен термометар или термовизиска камера од било кој 
производител во било каква состојба;
2. Акцијата не може да се комбинира со други акции, промоции или посебни понуди;
3. Акцијата важи до 20.12.2014;
3. Fluke и Loging Electronics го задржуваат правото за измена на општите услови на акцијата без    
претходна најава.

Нашата  понуда на FLUKE термовизиски камери може да ја видите на следниот линк.

ЕДИНСТВЕНА МОЖНОСТ...
20% попуст на FLUKE термовизиска камера!

Заменете ја старата термовизиска камера 
или бесконтактен термометар со нова камера
по пониска цена за 20%!

http://www.loging.mk/Discounts.aspx?co=86&r=6&l=63&c=37&DiscountName=Discount_Fluke_thermal_imagers


Âàó÷åð
Êóïåòå ñåãà. Äîáè¼òå ÏÎÏÓÑÒ!

Êàêî ìîæå äà äîáèåòå 20% ïîïóñò íà òåðìîâèçèñêà êàìåðà îä FLUKE?

1.Ïîïîëíåòå âàó÷åð. 2. Äîíåñåòå ñòàð IR ìåðà÷ íà òåìïåðàòóðà
èëè ñòàðà òåðìîâèçèñêà êàìåðà. 3. Èñïðàòåòå íà:

Ôàêñ: 02 3244-705
e-mail: info@loging.mk

Ëîãèíã Åëåêòðîíèêñ ä.î.î
Íàðîäåí ôðîíò 19à/1/6
1000 Ñêîï¼å

Èìå è ïðåçèìå*

Êîìïàíè¼à*

Ñåêòîð

Àäðåñà*

Ïîøòåíñêè áðî¼*

Ïðîèçâîäèòåë è ìîäåë íà ñòàðèîò èíñòðóìåíò

E-mail*

Ñåðèñêè áðî¼

º Êóïóâà÷îò èìà ïðàâo íà 20% ïîïóñò ïðè êóïóâàœå íà íîâà òåðìîâèçèñêà êàìåðà îä FLUKE 
îòêàêî �å ïîïîëíè âàó÷åð è äîñòàâè ñòàð èíôðàöðâåí òåðìîìåòàð èëè òåðìîâèçèñêà 
êàìåðà îä áèëî êî¼ ïðîèçâîäèòåë âî áèëî êàêâà ñîñòî¼áà;

º Àêöè¼àòà íå ìîæå äà ñå êîìáèíèðà ñî äðóãè àêöèè, ïðîìîöèè èëè ïîñåáíè ïîíóäè;
º

áåç ïðåòõîäíà íà¼àâà. 
Fluke è Loging Electronics ãî çàäðæóâààò ïðàâîòî çà èçìåíà íà îïøòèòå óñëîâè íà àêöè¼àòà 

Îïøòè óñëîâè:

Äîáèâàòå:
20% ïîïóñò ñî êóïóâàœå íà íîâà òåðìîâèçèñêà êàìåðà îä FLUKE

Òåëåôîíñêè áðî¼

*çàäîëæèòåëíè ïîëèœà




