
GOLD SUPPORT

*Zgodność wyłącznie z kamerami termowizyjnymi Ti300+, 
Ti401Pro, Ti480 Pro, TiX501 lub TiX580

Kup Fluke… 
dostaniesz dodat-
kowo urządzenie 
Fluke za DARMO!

FLK-LENS/WIDE2*

Wydaj od €100,00 do €549,99
i wybierz jeden z tych przyrządów

Wydaj od €550,00 do €999,99
i wybierz jeden z tych przyrządów

Wydaj od €1 000,00 do €1 449,99
i wybierz jeden z tych przyrządów

Wydaj od €1 450,00 do €3 499,99
i wybierz jeden z tych przyrządów

Wydaj od €3 500,00 do €5 999,99
i wybierz jeden z tych przyrządów

Wydaj ponad €6 000,00
i wybierz jeden z tych przyrządów

Poziom 1 

Poziom 4 

Poziom 2 

Poziom 5 

Poziom 3 

Poziom 6 

Promocja obowiązuje od 1 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
Wskazane kwoty wydatków nie zawierają podatku VAT

C25 T150 325

T6-1000 PRO 87V IMSK

Więcej informacji oraz oraz dodatkowe prezenty dostępne przy każdym 
poziomie zakupów można znaleźć na drugiej stronie pod adresem 

www.fluke.pl/freefluke

Zestaw ProTool 
IS40 

117 175 

A3001FC MS-PoE-Kit

Roczna usługa 
wsparcia 

serwisowego Gold 
dla modeli DSX-5000, DSX-

8000 lub DSX-8000-NW

8845

FLK-LENS/TELE2*



©2021 Fluke Corporation. Przedstawione produkty mogą różnić 
się od produktów oferowanych w promocji. 6/2021 210549a-pl

1. Wydaj co najmniej €100 na dowolny produkt Fluke objęty promocją
w okresie od 1 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
· Zakupu należy dokonać u autoryzowanego dystrybutora Fluke.
· Wymagany jest dowód zakupu w postaci pojedynczego paragonu lub faktury. Jako dowód zakupu

nie są akceptowane specyfikacje przesyłek, zamówienia ani potwierdzenia zamówień.
· Do tej promocji kwalifikują się wyłącznie produkty marek Fluke IG, Fluke Calibration oraz Fluke

Networks.

2. Odbierz swój prezent online! Przejdź pod adres: www.fluke.pl/freefluke.
3. Odbierz swój nowy przyrząd Fluke i zacznij z niego korzystać!

* Obowiązuje dodatkowy regulamin. Zapoznaj się z regulaminem pod adresem www.fluke.pl/freefluke.

POZIOM 1
Jeżeli wartość produktu wynosi 

od €100,00 do €549,99

· TPAK, zestaw do zawieszania miernika

· C25, miękki pokrowiec

· 2AC VoltAlertTM, próbnik napięcia

· Zestaw ProTool IS40

POZIOM 2
Jeżeli wartość produktu wynosi 

od €550,00 do €999,99

· IKSC7, 7-elementowy zestaw wkrętaków elektroizolacyj-
nych, 1000 V

· T150, tester napięcia i ciągłości obwodu

· 117, multimetr True-TMS

· DSX-PLA004 KIT, części zamienne wtyku

POZIOM 3
Jeżeli wartość produktu wynosi 

od €1 000,00 do €1 449,99

· IKST7, zestaw startowy wkrętaków i szczypiec elektroizola-
cyjnych

· 325, miernik cęgowy True-RMS

· 175, multimetr cyfrowy True-RMS

· MT-8200-60-KIT, sonda dźwiękowa z nadajnikiem sieci 
IntelliTone Pro-200LAN

POZIOM 4
Jeżeli wartość produktu wynosi 

od €1 450,00 do €3 499,99

· T6-1000 PRO, tester elektryczny

· TRUTEST-ADV, oprogramowanie TruTest

· 179, multimetr cyfrowy True-RMS

· MS-PoE, tester okablowania PoE Microscanner

· A3001FC, bezprzewodowy moduł prądu AC iFlex™

· 375 FC, miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS

POZIOM 5
Jeżeli wartość produktu wynosi 

od €3 500,00 do €5 999,99

· 87V IMSK, zestaw multimetru przemysłowego do 
zastosowań serwisowych

· 1587 FC, multimetr do testowania izolacji

· 376 FC, miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS

· MS-PoE-KIT, zestaw profesjonalny Microscanner PoE

· 1551A ‘Stik’, termometr i kalibrator temperatury

· A3001 FC KIT, zestaw cęgów prądowych AC iFlex™, 
bezprzewodowych

· FLK-LENS/TELE2, teleobiektyw 2x

· FLK-LENS/WIDE2, obiektyw szerokokątny

POZIOM 6
Jeśli wartość produktu wynosi

€6 000,00 lub więcej

· Zestaw diagnostyczny multimetr cyfrowy 87-5 + miernik
cęgowy 325 + tester elektryczny T6-1000 + tester TPT T150

· Roczny serwis Gold dla modelu DSX-8000 lub 
DSX-8000-NW

· Roczne wsparcie serwisowe Gold dla modelu DSX-5000

· DSX-PC6AS Zestaw adapterów DSX CAT 6A z 
ekranowanymi złączami patchcord CAT 6A

· 8845A, 6,5-cyfrowy multimetr precyzyjny 240 V

· FLK-LENS/TELE2, teleobiektyw 2x

· FLK-LENS/WIDE2, obiektyw szerokokątny 

Kup Fluke… 

dostaniesz dodatkowo  
urządzenie Fluke za DARMO!
 Wybierz prezent z tej pełnej listy.

Jak uzyskać darmowy przyrząd Fluke.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: www.fluke.pl/freefluke

Promocja obowiązuje od 1 września 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
Wskazane kwoty wydatków nie zawierają podatku VAT


