
Phoenix Contact
Téli szerszámakció 2020.



Profi munkához profi szerszám!
Ismerje meg kiváló minőségű kézi- és mérőszerszámaink átfogó 
termékskálájából készített akciós csomagjainkat és keresse azokat viszonteladó 
Partnereinknél!

szerszám szett 1.
ára: 32.990 ft+áfa

• 7 db-os csavarhúzó készlet  
(1212701)

• CUTFOX12 kábelvágó 
(1212128)

• UNIFOX kombinált fogó 
(1212202)

• 9 db-os imbuszkulcs 
készlet (1212544)

• AJÁNDÉK:           
Szerszám övtáska 
(1212502)

szerszám szett 2.
ára: 43.990 ft+áfa

• WIREFOX10 csupaszoló 
(1212150)

• CUTFOX12 kábelvágó 
(1212128)

• UNIFOX kombinált fogó 
(1212202)

• 7 db-os csavarhúzó készlet  
(1212701)

• AJÁNDÉK:     
Szerszámtáska (1212423)
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szerszám szett 3.
ára: 65.990 ft+áfa

szerszám szett 4.
ára: 87.990 ft+áfa

• CRIMPFOX CENTRUS 10S 
krimpelő (1213154)

• CUTFOX12 kábelvágó 
(1212128)

• Szerszámtáska (1212499)
• WIREFOX10 csupaszoló 

(1212150)
• UNIFOX kombinált fogó 

(1212204)
• 7 db-os csavarhúzó készlet 

(1212701)
• AJÁNDÉK: Szerszámkészlet 

(1200292)
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szerszám szett 5.
ára: 129.990 ft+áfa

• 14 db-os szerszámkészlet 
vágó-, csupaszoló- és 
tesztszerszámokkal 
(1212506)

• WIREFOX10 csupaszoló 
(1212150)

• AJÁNDÉK: Tablet 10”
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• WIREFOX10 csupaszoló 
(1212150)

• CUTFOX12 kábelvágó (1212128)
• UNIFOX kombinált fogó 

(1212202)
• CRIMPFOX DUO 10 krimpelő 

(1031721)
• AJÁNDÉK: Szerszámtáska 

(1212423)
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Keresse akciós csomagjainkat
viszonteladó partnereinknél!

 Szeretné megtudni, melyik viszonteladó Partnerünknél rendelheti 
meg akciós csomagjainkat? Vagy szeretne részletesebben tájékozódni 
az akcióról? Olvassa be az alábbi QR kódot, vagy keresse az akció 
részleteit az alábbi linken.

Az akció 2020. november 9-től 2021. január 31-ig tart.
Az akcióban a terméklistában szereplő akciós árú csomagok vesznek részt és az 
akció csak a kijelölt nagykereskedelmi Partnereinknél elérhető.
Az ajándékok a készlet erejéig érhetőek el, a Phoenix Contact Kft. fenntartja 
a jogot, hogy az egyes ajándékokat értékben megegyező másik termékkel 
helyettesítse. A képek illusztrációk.

www.phoenixcontact.hu/akciok

Ismerje meg teljes 
szerszám portfóliónkat

és keresse
viszonteladó 

partnereinknél!

Az Ön viszonteladó Partnere:

www.phoenixcontact.hu/szerszam


