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PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 18 WRZEŚNIA DO 21 GRUDNIA 2017 R.

•	 Zapraszamy	do	skorzystania	z	promocji	urzą-
dzeń	Serii	M,	z	linii	produktów	do	zastosowań	
komercyjnych:	urządzeń	kanałowych		
SEZ-KD25	-	71	i	urządzeń	kasetonowych		
SLZ-KF25	-	60	wraz	z	odpowiednim		
agregatem	SUZ-KA.	

•	 W	ramach	promocji,	przy	zakupie	objętych	
akcją	urządzeń,	otrzymają	Państwo		
dodatkowy	rabat	20%*.		

•	 Rabatem	objęte	są	także	akcesoria	do		
zestawów:	SEZ-KD	&	SUZ-KA	i	SLZ-KF	&	SUZ-KA.	

•	 Promocja	trwa	w	okresie:		
18	września	-	21	grudnia	2017	r.	

•	 Szczegóły	promocji	znajdują	się	w	Regulaminie	
promocji	zamieszczonym	na	kolejnej	stronie	
ulotki.	

•	 Więcej	informacji	o	urządzeniach	otrzymają	
Państwo	u	przedstawicieli	Mitsubishi	Electric.			

•	 Zapraszamy	do	kontaktu!																																																																										

PROMOCJA 

DODATKOWY RABAT 20% NA WYBRANE URZĄDZENIA SERII M

GDY LIŚCIE SPADAJĄ, RABATY ROSNĄ   
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MSZ-EF25- urządzenie wew. + MUZ-EF25 urządzenie zew.

REGULAMIN PROMOCJI: 

1. Promocją  „Gdy liście spadają, rabaty rosną!” objęte są zestawy (urządzenie wewnętrzne + urządzenie zewnętrzne)  
Serii M od Mitsubishi Electric:  
- urządzenia kanałowe: SEZ-KD25-71 & SUZ-KA25-71VAQ
- urządzenia kasetonowe: SLZ-KF25-60 & SUZ-KA25-60VA

*W czasie trwania promocji, na zakup wymienionych urządzeń, Klient otrzymuje dodatkowy rabat 20%. 
Oznacza to, że cena katalogowa obniżona zostaje o 20% i od tej ceny Klientowi przysługuje jego dotychczasowy rabat, usta-
lony w warunkach handlowych.

2. W czasie trwania promocji dodatkowy rabat 20% przyznawany jest także na akcesoria dedykowane urządzeniom  
SEZ-KD oraz SLZ-KF. Akcesoria objęte promocją wymieniono w punkcie nr 4 Regulaminu. 

3.  Promocji „Gdy liście spadają, rabaty rosną” podelgają wymienione poniżej zestawy urządzeń:

- Urządzenia kanałowe SEZ-KD:
•	 SEZ-KD25VA & SUZ-KA25VAQ
•	 SEZ-KD35VA & SUZ-KA35VAQ
•	 SEZ-KD50VA & SUZ-KA50VAQ
•	 SEZ-KD60VA & SUZ-KA60VAQ
•	 SEZ-KD71VA & SUZ-KA71VAQ 

- Urządzenia kasetonowe SLZ-KF:
•	 SLZ-KF25VA & SUZ-KA25VA
•	 SLZ-KF35VA & SUZ-KA35VA
•	 SLZ-KF50VA & SUZ-KA50VA
•	 SLZ-KF60VA & SUZ-KA60VA 

4. Promocji „Gdy liście spadają, rabaty rosną” podlegają wymienione poniżej akcesoria do urządzeń SLZ-KD oraz SLZ-KF: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Dostępność urządzeń zależna jest od stanów magazynowych Mitsubishi Electric.
6.   Dostawy urządzeń realizowane będą w zależności od dostępności urządzeń. 
7.   Szczegółowych informacji na temat oferty urządzeń objętych promocją udzielają przedstawiciele Mitsubishi Electric.
8.   Promocja obowiązuje w dniach 18 września - 21 grudnia 2017 roku.  

www.mitsubishi-les.com

Więcej o urządzeniach SEZ-KD>> Więcej o urządzeniach SLZ-KF>>

Akcesoria do urządzeń SLZ-KF:
•	 PAC-YT52CRA - Pilot przewodowy 
•	 PAR-32MAA - Pilot przewodowy Deluxe 
•	 PAC-SF1ME-E - Czujnik 3D i-see
•	 PAR-SF9FA-E - Odbiornik na podczerwień 
•	 SLP-2FA - Maskownica
•	 SLP-2FAL - Maskownica z odbiornikiem podczerwieni
•	 SLP-2FAE - Maskownica z czujnikiem 3D i-see
•	 SLP-2FALE - Maskownica z odbiornikiem podczerwieni i czujnikiem 3D i-see
•	 SLP-2FALM - Maskownica z odbiornikiem podczerwieni i pilotem bezprzewodowym
•	 SLP-2FALME - Maskownica z odbiornikiem podczerwieni, czujnikiem 3D i-see i pilotem bezprzewodowym

Akcesoria do urządzeń SEZ-KD:
•	 PAR-32MAA - Pilot przewodowy Deluxe 
•	 PAC-YT52CRA - Pilot przewodowy
•	 PAR-SA9CA-E - Pilot bezprzewodowy (odbiornik) 
•	 PAR-SL97A-E - Pilot bezprzewodowy (nadajnik)
•	 PAC-KE07DM-E - Pompka skroplin
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