
Hoch- und Tiefbau

Az akció az alábbi termékekre vonatkozik:

 • tolómérők:
  • digitális tolómérők
  • analóg tolómérők
  • órás tolómérők
  • különleges tolómérők
  • mélységmérők

Az akcióval kapcsolatos információk, részletek és feltételek:

Mitutoyo  
mérőeszköz csereakció

Az akció az alábbi termékekre nem vonatkozik:

 • külön tartozékok
 • adatátviteli rendszerek (pl. jelkábelek)
 • interfészek
 • tapintók
 • mérőfejek furatmérőkhöz
 • egyéb kiegészítő termékek

A plusz kedvezmény biztosításának feltételei:

 • a cserélendő mérőeszköz(öke)t telephelyünkre minden esetben el kell küldeni.

 • régi eszköz kedvezményes beszámítására abban az esetben van lehetőség, ha az új eszköz és a cserélendő eszköz megegyezik, azaz:

  • csere tolómérő beszámítása új tolómérő vásárlásakor :
    a cserélendő és az új tolómérő méréstartománya közötti különbség maximum 150mm lehet. 
    pl:  régi 500-161-20 (150mm-es tartomány) beszámítható egy új 500-205 (300mm-es tartomány) tolómérőbe

  • csere mikrométer beszámítása új mikrométer vásárlásakor:
    a cserélendő és az új mikrométer méréstartománya közötti különbség maximum 50mm lehet.

  • csere mérőóra beszámítása új mérőóra vásárlásakor:
    a cserélendő és az új mérőóra méréstartománya közötti különbség maximum 25mm lehet.

 • a méréstartomány tehát a fent megadott határok között kötött, viszont pl. analóg mérőóra cserélhető új digitális mérőórára,  
   vagy pl. órás tolómérő digitálisra.
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A kiadványban szereplő tartalommal kapcsolatban a nyomdahibákból, elírásokból és értelmezési félreértésekből eredő károkért a  
Haberkorn Fairtool Kft. felelősséget nem vállal, semmilyen anyagi kártérítéssel nem tartozik. Jogi lépések kizárva! Az információs lap  
sokszorosítása, utánnyomása kizárólag a Haberkorn Fairtool Kft. írásos engedélyével lehetséges.
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• mikrométerek
  • digitális mikrométerek
  • analóg mikrométerek
  • 2-ponton mérő furatmikrométerek
  • precíziós furatmérők
  • Holtest 3-ponton mérő furatmikrométerek
  • Borematic 3-ponton mérő furatmikrométerek
  • beépíthető mikrométerek

• mérőórák  
  (kivéve a tapintókaros mérőórák, 209-es sorozat)
  • digitális mérőórák
  • analóg mérőórák
  • szögtapintós mérőórák
  • gyorsvastagság-mérők

A kedvezmények a mindenkori listaárakból kerülnek levonásra, 
akciós termékekre nem vonatkozik:

  a listaárból az alap kedvezményen felül 
 további 2% kedvezményt biztosítunk, 
 ha a cserélendő termék Mitutoyo gyártmányú

  a listaárból az alap kedvezményen felül 
 további 5% kedvezményt biztosítunk, 
 ha a cserélendő termék nem Mitutoyo gyártmányú 


