VAN 22E MAART
TOT 21E MEI
2021

16% KORTING

SPRING DEAL
TOMBOLA

Bij elke aankoop van een Spring Deal product,
kunt u deelnemen aan een tombola om een

ELEKTRISCHE FIETS
te winnen **
Deforce Medical BV - Nijverheidsstraat 1 - 8850 Ardooie
TEL: +32(0)51/311911 - info@deforcemedical.be
www.deforcemedical.be

Om deel te nemen aan de trekking, volstaat het om:
- een product uit de Spring Deal actie aan te kopen in één van de verkooppunten of
webshops tussen 22/03/2021 en 21/05/2021 - te surfen naar http://promotal.com vóór 27/06/2021 (23u59)
- het inschrijvingsformulier volledig in te vullen
** Tombola met aankoopverplichting van een Spring Deal product
(IQuest, IDuolys, Emotio, GMotio, Kompact, Deneo) tussen 22/03/2021 en 21/05/2021.
Op het einde van de actie worden er 2 winnaars getrokken die elk een elektrische fiets winnen.

150020
150021

Kompact onderzoekstafel
Kompact onderzoekstafel met block n’ roll wielsysteem

2995,96 €
3430,35 €

2515 €
2875 €

150500
150501

iDuolys elektrische hoog-laag onderzoekstafel met inklapbare hielsteunen
iDuolys elektrische hoog-laag onderzoekstafel op inklapbare wielen met inklapbare hielsteunen

5621,66 €
6162,53 €

4720 €
5175 €

150510

iQuest Lounge elektrische hoog-laag tafel met inklapbare wielen

5046,91 €

4235 €

150163

6738,49 €

5660 €

150165

eMotio PLUS onderzoekstafel - hoog/laag - met arm/beensteunen + tilt positie + hoofdsteun
+ voetpedaal en 4 geprogrameerde posities + wieltjes
eMotio onderzoekstafel - hoog/laag - met voetpedaal en 4 geprogrameerde posities - wieltjes

5533,33 €

4645 €

150140
150141
150142
150143

Deneo bloedafnamestoel op vaste voet - met vaste hoogte, zonder rotatie en zonder Sit’n Go
Deneo bloedafnamestoel op vaste voet - met vaste hoogte - met rotatie en Sit’n Go
Deneo bloedafnamestoel op vaste voet - met variabele hoogte (hydraulisch) + rotatie en Sit’n Go
Deneo bloedafnamestoel op wieltjes - met vaste hoogte, rotatie en Sit’n Go

2279,64 €
2556,73 €
3037,10 €
2769,69 €

1910 €
2145 €
2550 €
2325 €

gMotio: prijzen op aanvraag verkrijgbaar.
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