Kábeldob AS SCHWABE
fém, védőszigeteléssel
• d obtest tűzihorganyzott acéllemezből
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speciális védőszigeteléssel
• ü téscsillapító, stabil,
horganyzott talpváz rögzítőfékkel
• e rgonomikus kialakítású markolat
• 3 védőérintkezős csatlakozó aljzat
biztonsági fedéllel
• V DE hővédő kapcsoló
• s zabadalmaztatott kábelvezetés
• E N 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE
0282-4, IEC 60309 szerint bevizsgált

Cikkszám: 611910 0020
Lista ár: 84,15 EUR

Akciós ár: 67,32 EUR

Dugókulcs készlet VIGOR
1/2", 25 részes
• n agyteljesítményű acélötvözet, matt
• n agyszilárdságú polietilén táska
• T artalom:
18 dugókulcs betét hatszög
1 kardáncsukló
2 gyújtógyertya dugókulcs
1 finomfogazású racsnis kulcs
2 hosszabbító szár
1 hajtókar

Cikkszám: 514292 25
Lista ár: 85,55 EUR

Akciós ár: 68,44 EUR

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Hírlevelünkön keresztül rendszeresen informálódhat aktuális ajánlatainkról, újdonságainkról és eseményeinkről. Leveleink gyakorisága függ az
akciók, eseményeink, híreink indításának, aktualitásának gyakoriságától.
Olvassa el a hátoldalon lévő tájékoztatást és töltse ki a lenti nyomtatványt, hogy a jövőben megkaphassa a PRECITOOL Kft. hírleveleit. Bármikor
leiratkozhat hírlevél szolgáltatásunkról.
A tájékoztatást elolvastam.
□ Igen, szeretnék ingyenes PRECITOOL hírlevelet kapni és a fenti célból hozzájárulok e-mail címem és nevem, mint személyes adataim kezeléséhez.

Vezetéknév: _______________________________________________________________________
Keresztnév:________________________________________________________________________
Cégnév:____________________________________________________________________________
E-mail cím:_________________________________________________________________________
Aláírás:____________________________________________________________________________
Dátum:_____________________________________________________________________________

A kiadvány érvényességi ideje:
2019. január 31.

Az Ön területi képviselője:

Az árak EUR-ban értendőek
áfa nélkül!
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Az akció más
kedvezménnyel
nem vonható össze!
Elírásokért felelősséget
nem vállalunk!
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MarSurf PS 10 Mobil
érdességmérő készülék
• k ézi érdességmérő készülék a mobil használathoz
• n agy, megvilágított 4,3"-os TFT érintőképernyő
• f orgatható kijelző
• k ész PDF jegyzőkönyvek készítése közvetlenül

a mérőkészüléken
• h álózattól független üzem: több mint 1200 mérés
a készülék ismételt feltöltése nélkül
• a készülék flexibilitása: kivehető előtoló készülék
• 3 1 jellemző érték: olyan szolgáltatási palettát kínál,
mint egy laboratóriumi készülék
 inden egy kézben: kis méret és kis súly (kb. 500 g)
•m

Cikkszám: 6910230
Lista ár: 2430 EUR

Akciós ár: 1990 EUR

Bitkészlet WERA, TORX®
30 részes
• b itkészlet univerzális tartóval
• u niverzális tartó nemesacél

hüvellyel, feszítőgyűrűvel
és erős állandó mágnessel
• b itek, szívós-kemény, univerzális használatra
• T artalom:
- 1 univerzális tartó gyorscsere
tokmány 50 mm
- 29 bit TORX®

Cikkszám: 543635 0011
Lista ár: 20,10 EUR

Akciós ár: 15,07 EUR

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelés célja: hírlevél küldése e-mail útján a PRECITOOL Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent László utca 20., Cg. 13-09-120933, adószám:
14356218-2-13, info@precitool.hu) akcióiról, új termékeiről, fejlesztéseiről, valamint termékbemutató rendezvényekről, a hírlevél segítségével
hatékony marketing kapcsolat létrehozása és fejlesztése. Az adatkezelést Ön leiratkozással, illetve az adatai törlése iránti kérelemmel megtilthatja
akár címünkre küldött levélben, vagy honlapunkon keresztül/e-mail útján. Hírlevelek gyakorisága változó, függ az akciók, eseményeink, híreink
indításának, aktualitásának gyakoriságától.
Adatkezelés jogalapja: az Ön határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása.
Kezelt személyes adat típusa: név és e-mail cím.
Kezelési idő: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Ön utolsó adatfrissítésétől számított 2 év.
Adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén elhelyezett, védett szerveren. Az adatkezelő minden biztonsági, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
Adattovábbítás: alapvetően nincs (csak az érintett jogos érdekén vagy jogszabályon alapuló esetben a későbbiekben kifejtett esetekben) Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Ön előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény
alapján kötelező adattovábbításokra.
Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető a www.precitool.hu oldalon keresztül.

