GE Energy Connections

Laat je informeren
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Fix-o-Rail 150 gamma en andere GE producten en ontvang een gratis geschenk.
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De Fix-o-Rail 150 verdeelkast, nu meer dan ooit op uw maat.
:
Promotie 0
-o-rail 15

5x Fix

=

ece
1 gratis fle

Kom langs en ontdek
de nieuwe Fix-o-Rail 150
op
van
tot

be.geindustrial.com

Bestelformulier
Vul de geselecteerde type producten in en mail dit formulier samen met uw
zendnota of factuur naar hilde.esprit@ge.com
Firma
Naam
Adres
GSM

Tel
E-mail
BTW
Groothandel
Filiaal
Vertegenwoordiger groothandel
Vertegenwoordiger GE

Fix-o-Rail 150

Aantal

Ref. nr. / Art.

1R doorzichtige deur

Ref. 610631

1R grijze deur

Ref. 610641

2R doorzichtige deur

Ref. 610632

2R grijze deur

Ref. 610642

3R doorzichtige deur

Ref. 610633

3R grijze deur

Ref. 610643

4R doorzichtige deur

Ref. 610634

4R grijze deur

Ref. 610644

Totaal

5 kasten
= 1 fleece

Promotie:

5x Fix-o-rail 150

=
1 gratis fleece

Geef uw aantal en maat door
M

60 cm*

L

63 cm*

XL

66 cm*

XXL

69cm*

*(borstomtrek)

Vul het aantal en type van de bestelde kasten in en mail dit formulier samen met uw zendnota of factuur naar hilde.esprit@ge.com

Duidt hieronder uw GE vertegenwoordiger aan,
hij zal u persoonlijk contacteren voor het bezorgen van de fleece(s):
GE vertegenwoordigers installateur
West-Vlaanderen
Youri Nuyttens
youri.nuyttens@ge.com
Steven Meuleman
steven.meuleman@ge.com
Oost-Vlaanderen
Thierry Clyncke
thierry.clyncke@ge.com

Limburg
Bert Das
bert.das@ge.com
Antwerpen
Rudi Peelaers
rudi.peelaers@ge.com
 anny Eeckelaert
D
danny.eeckelaert@ge.com

Vlaams-Brabant
Olivier Van Pottelberghe
olivier.vanpottelberghe@ge.com

GE vertegenwoordigers groothandel
Antwerpen en Limburg
Stefan Schoofs
stefan.schoofs@ge.com
West- en Oost-Vlaanderen
Kristof Luypaert
Kristof.luypaert@ge.com
Brussel en Vlaams-Brabant
Jean-Louis Leducq
jeanlouis.leducq@ge.com

Voorwaarden

be.geindustrial.com

Deze aanbieding is geldig voor aankopen t.e.m. 31 /01/2017 of tot einde voorraad van de
fleeces en is niet cumuleerbaar met andere GE promoties of andere speciale GE voorwaarden.
De actie is enkel geldig voor eindgebruikers (installateurs van elektrische installaties). De actie
is enkel geldig per 5 kasten indien in 1 keer besteld en geleverd. Elke bijkomende bestelling van
5 kasten, of een veelvoud ervan, in 1 keer besteld en geleverd geeft recht op een extra fleece.
Ingevulde bestelformulieren dienen samen met een geldig aankoopbewijs (zendnota of
factuur) gestuurd te worden via mail naar hilde.esprit@ge.com.

