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Actie* geldig van 17 september tot 14 december 2012

Bij aankoop van elke 
audiokit,
krijgt u bovenop 
de speciale nettoprijs*,

20 of 50 PTN 
CADEAU !

Bij aankoop van 
10 deurtelefoons
krijgt u de 11de 

DEURTElEfooN 
gRATis !

Bij aankoop van 
10 monitoren
krijgt u de 11de 

moNiToR 
gRATis !

Bij aankoop van elke 
videokit, 
krijgt u bovenop 
de speciale nettoprijs*,

100 PTN 
CADEAU !

ActiE*AudiovidEo

* Actie enkel voor professionele installateurs tot uitputting voorraad.
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10 x monitor Swing (n/b) 
ref. 344832 = 1 deurtelefoon gRATis ref. 344832

10 x monitor Polyx Display (kleur) 
ref. 344192 = 1 deurtelefoon gRATis ref. 344192

10 x deurtelefoon Sprint 
ref. 344212  = 1 deurtelefoon gRATis ref. 344212

10 x deurtelefoon Swing 
ref. 344704  = 1 deurtelefoon gRATis ref. 344704

10 x deurtelefoon Polyx 
ref. 344082 = 1 deurtelefoon gRATis ref. 344082

Ref. 344832

Bij aankoop van 
10 deurtelefoons
krijgt u de 11de 

DEURTElEfooN 
gRATis !

Bij aankoop van 
10 monitoren
krijgt u de 11de 

moNiToR 
gRATis !

ActiE* Audio - vidEo
Geldig van 17 september tot 14 december 2012

Spaar en kies uw cadeaus.

gRATis
1 deurtelefoon

gRATis
1 monitor
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Ref. Nettoprijs
z. BTW Omschrijving Bestelling = punten

363811 75 € audiokit 2-draads Linea 2000
1 x Swing

20 ptn.  
/ stuk x 1 stuk ofwel 20 punten

367111 168 € audiokit 2-draads Linea 2000
1 x Basic

50 ptn.  
/ stuk x 1 stuk ofwel 50 punten

367121 202 € audiokit 2-draads Linea 2000
2 x Swing

50 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 50 punten

367131 236 € audiokit 2-draads Linea 2000
3 x Swing

50 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 50 punten

367141 290 € audiokit 2-draads Linea 2000
4 x Swing

50 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 50 punten

Ref. Nettoprijs
z. BTW Omschrijving Bestelling = punten

365411 381 € videokit 2-draads Linea 2000 
opbouw - 1 x Swing basis zw/w

100 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 100 punten

368911 475 € videokit 2-draads Linea Metal  
opbouw - 1 x Polyx kleur

100 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 100 punten

369411 648 € videokit 2-draads Linea Metal
opbouw - 1 x Polyx kleur met geheugen

100 ptn. 
/ stuk x 1 stuk ofwel 100 punten

Puntentotaal*

Cheques/50 =

Bij aankoop van elke 
audiokit,
krijgt u bovenop 
de speciale nettoprijs,

20 of 50 PTN 
CADEAU !

Bij aankoop van elke 
videokit, 
krijgt u bovenop 
de speciale nettoprijs,

100 PTN 
CADEAU !

*  Uw puntentotaal zal steeds volgens  
een veelvoud van 50 naar beneden  
afgerond worden.
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Kies uw producten, verzamel punten  
en kies uw cadeaus.
Van 17 september tot 14 december 2012 pakt Bticino uit met een speciaal aanbod.  
Een spaaractie waarbij u schitterende cadeaus in de wacht kan slepen.  
Deze actie is bovendien cumuleerbaar met de huidige Lexic actie van Legrand en  
de volgende actie schakelmateriaal om u zo nog meer aantrekkelijke cadeaus te bezorgen.

Wat moet u doen?
Bestel uw producten bij uw vertrouwde Legrand-verdeler. Elk product levert u een 
specifiek aantal punten op (zie tabel). Geef uw bestelling door en ontvang van uw 
groothandel een cadeaucheque van 50 punten* of een veelvoud ervan.

Hoe ontvangt u uw cadeaus?
Elke cadeaucheque van 50 punten heeft een unieke code.
1. Surf naar www.legrandgroupaction.be en maak uw eigen account aan.
2. Toets de code van de cheque in.
3. Kies uw cadeau.
4. Enkele dagen later ontvangt u uw cadeaus (tenzij de voorraad tijdelijk is uitgeput).

* Uw puntentotaal zal steeds volgens een veelvoud van 50 naar beneden afgerond worden.

ActiE* Audio - vidEo


