
Akcia MFH Akcie na monolitické nástroje

Všeobecné podmienky
• Akcia platí od 3. 10. 2022 do 31. 3. 2023.
• Otvorené objednávky, kombinácia s inými akciami, odstúpenie, výmena alebo vrátenie nie sú možné.
• Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok akcie.

Kúpte si  10 plátkov na lôžko a získajte jeden zodpovedajúci  
držiak nástrojov zadarmo   + kuchynský darček Kyocera 
podľa vlastného výberu z možností  a, b alebo c.
Výrobky:  MFH Harrier 
 MFH Boost 
 MFH Mini
 MFH Micro

MFH Mini/Harrier/ Boost: V prípade frézy s 2 lôžkami na plátky: Požadovaný počet doštičiek 
pre držiak FOX je 30 ks, nie 20 ks.
MFH Micro: V prípade frézy s 1 lôžkom na plátok: Požadovaný počet plátkov  pre držiak FOX je 
30 ks, nie 10 ks.

Kúpte si 5 ľubovoľných monolitických nástrojov a získajte 
zadarmo 1 kuchynský darček Kyocera podľa vlastného 
výberu z možností a, b alebo c.
Výrobky: (frézy) Série Q, 2KMB
 (vrtáky) QDA, KDA, GammaDrillTM

+
Kúpte aspoň 50 ks za mesiac a získajte ďalšie kuchynské 
potreby Kyocera podľa vlastného výberu z možností d 
alebo e.
*Položky je možné kombinovať až do dosiahnutia 5 kusov. GammaDrillTM: minimálne 
  množstvo v objednávke: 2 ks.
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» Kuchynské potreby 
Kyocera zadarmo

» Držiak MFH a kuchynské 
potreby Kyocera zadarmo 

e

Výročná akcia
Séria MFH . Séria Q . 2KMB . QDA . KDA . GammaDrillTM

NOVINKA
katalóg monolitických
nástrojov
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Formulár žiadosti o darček 
Jubilejná akcia

Váš výber zaznamenajte do objednávkového listu 
alebo použite tento formát. 
*Farby/špecifikácie sa môžu zmeniť, v závislosti od ich dostupnosti.

Názov firmy:

Vaše číslo objednávky:

Dátum:

Darčeky podľa vlastného výberu: ku každému nákupu monolitických nástrojov / série MFH

a    Keramický kuchynský nôž (Standard) 

   ks

b     Cestovný termohrnček s
              keramickým povrchom (500ml)

   ks

c    Súprava keramických krájačov a     
              strúhadiel

   ks

Špeciálny mesačný bonus: pri mesačnom nákupe min. 50 monolitických nástrojov 

d    Keramický kuchynský nôž (Superior)

   1 ks   

e     Keramický mlynček na kávu 

1 ks   

Miesto na firemnú pečiatku:

*Uveďte prosím, ktorú položku chcete dostať.

navštívte nás
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