
Maldives

AR7000

Spectaculaire kortingen tot 10% op 
Single Split wandmodellen.

� Mix en match � Alle Single Split combinaties mogelijk � Diverse capaciteiten

Zie achterzijde voor volledige actievoorwaarden

SUMMERSALE



REKENVOORBEELD
 Nettoprijs Totaalprijs

1 set standaard prijs € 750,00 € 750,00 U bespaart € 0,-

2 sets 3% korting op beide sets € 727,50 € 1.455,00 U bespaart € 45,-

3 sets 6% korting op alle sets € 705,00 € 2.115,00 U bespaart € 135,-

4 of meer sets 9% korting op alle sets  € 682,50 € 2.730,00 U bespaart minimaal € 270,-

6 sets of een veelvoud daarvan 10% korting op alle sets  € 675,00 € 4.050,00 U bespaart minimaal € 450,-

AR7000 (2.5, 3.5, 5.0 en 6.8 kW) 

www.samsung-klimaat.nl 
www.samsung-klimaat.be 

Deze documentatie is zorgvuldig samengesteld. Modellen, specificaties, tekst of afbeeldingen kunnen echter afwijken. Wijzigingen voorbehouden. © Copyright Ambrava 2016

SUMMERSALE
Voorwaarden:
1.  Alleen geldig op de inverter Single Split wandunits (AR7000LNW,  

 iPMALWASH). Alle andere modellen zijn absoluut uitgesloten van  

 de actie. 

2.  Deze actie is NIET geldig in combinatie met CAC Single Split,  

 Free Joint Multi en  DVM binnen- en buitendelen en ERV units. 

3.  De kortingen zijn niet geldig in combinatie met eerdere orders  

 en/of bestellingen. 

4.  Back orders en reserveringen zijn niet toegestaan. 

5.  Alle set combinaties en capaciteiten inverter Single Split wand-

 modellen (AR7000LNW, iPMALWASH) zijn mogelijk. 

6.  De units dienen op één order besteld te worden en worden op

  één afleveradres geleverd en op één factuur gefactureerd. 

7.  De actie start op 16 mei en loopt tot en met 30 september 2016.

8.  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

9.  Voor 1 set betaalt u volgens uw standaard condities, bij 2 sets 

 ontvangt u 3% extra korting op beide sets, bij 3 sets 6% extra  

 korting op alle sets en bij 4 of meer sets ontvangt u 9% extra  

 korting per set. 

10. Bij aanschaf van 6 sets, of een veelvoud hiervan (12-18-24 etc)  

 ontvangt u maar liefst 10% korting!

11.  U ontvangt direct de korting op uw factuur. 

12.  BETALING BINNEN 30 DAGEN. Bij betaling na 30 dagen vervalt  

 de  additionele korting en dient de standaard nettoprijs te worden  

 betaald. 

13.  De actie geldt zolang de voorraad strekt. 

14.  Deze actie wordt door Ambrava NIET naar eindgebruikers  

 gecommuniceerd. 

15.  Bestellingen kunt u plaatsen per telefoon, mail en/of fax.

Maldives (2.5, 3.5, 5.0 en 6.8 kW) 

Bespaar op uw inkoop deze zomer! 
Bestel meerdere inverter Single Split wandmodellen en ontvang 

tot 10% korting op de netto setprijs. 

De korting geldt bij de volgende afname: 
 1 set standaard prijs
 2 sets 3% korting op beide sets
 3 sets 6% korting op alle sets
 4 sets of meer 9% korting op alle sets

Deze aantrekkelijke extra Summer Sale korting kunnen wij u 

ondermeer bieden door te besparen op kosten voor logistiek, 

rente en administratie. Om deze reden gelden er voor deze 

actie andere voorwaarden omtrent de bestelling en levering. 

Wij vragen uw begrip hiervoor. De voorwaarden hiernaast zullen 

strikt gehanteerd worden.


