Pela sua
compra, ganhe
um presente
autêntico*.
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A Testo premia a fidelidade
dos seus clientes.
As boas decisões em ferramentas merecem ser premiadas.

www.testo.com

A Testo premia a fidelidade dos seus clientes.

Pela compra de um analisador de combustão testo 310 e/ou uma
câmara termográfica testo 865, adquira gratuitamente um conjunto de
equipamentos elétricos Testo ou 90 euros para a sua próxima compra*.

testo 310
Analisador de gases
de combustão com
impressora

testo 865
Câmara
termográfica
A câmara termográfica
testo 865 inclui cabo
USB, alimentador, bateria
recarregável de lítio, manuais
de instruções, protocolo
de calibração e maleta de
transporte

Testo 310 incl. Bateria e protocolo
de calibração para a medição de
O2, CO, hPa e oC; Impressora IR
(0554 3100); sonda de 180 mm
com cone; maleta; alimentador
incl. cabo; mangueira de silicone
para medição da pressão; filtro de
partículas; 2 rolos de papel térmico
adicional para impressora

CURSO

8h
TERMOGRAFÍA

GRATUITO

testo Thermography App
Descarga gratuita

656

€

Modelo 0563 3110

2x

5x

929

€

Modelo 0560 8650

Escolha o seu presente!
testo 760-1 ou um vale-presente para a sua próxima compra de
90 euros*.
testo 760-1
Multímetro
digital

Cheque
Oferta

90

€

No valor
de

91

Para a sua próxima
compra.

€

90

compra.
Para a sua próxima

€

Oferta
Cheque

Premiamos a compra de outros equipamentos para a manutenção de
instalações de aquecimento, oferecendo um vale-presente para a sua
próxima compra no valor de 15 euros*.

testo 510
Instrumento de
medição de pressão
diferencial

testo 317-2
Detetor de fugas
de gás para
iniciantes

testo 510 instrumento de medição
portátil de pressão diferencial, incl.
mangueira de ligação de silicone,
adaptador, tampa de proteção, pilhas
e protocolo de calibração

Detetor de fugas de gás, incl. capa
com clip para cinto e correia de pulso,
e pilhas

135

136

testo 317-3
Instrumento de
medição de CO

testo 770-3
Alicate voltímetro com
medição do valor real
efetivo TRMS

€

Modelo 0563 0510

Monitor de CO do ar. Com estojo
com clip para cinto, correia de
pulso, auscultadores e protocolo de
calibração

160

€

Modelo 0632 3173

Vale-presente
de 15 € para a
próxima compra*

€

Modelo 0632 3172

Alicate amperímetro com CA/
CC automático para corrente
e tensão, Bluetooth, inclui
pilhas e 1 conjunto de cabos
de medição

214

€

Modelo 0590 77031

Cheque
Oferta

15

€

Para a sua próxima
compra.

15

compra.
Para a sua próxima

€

Oferta
Cheque

Registo simples

2

Escolha o seu
presente

Cheque
Oferta

90

Cheque
Cheque
Oferta
Regalo

3

Receba o seu
presente

€

20
90
120

€ €

Cheque
Oferta

Equipamento
Set
de€ equipos

elétrico
eléctricos
20

Equipamento
elétrico

Entre no sítio Web da Testo
www.testo.com/pt-PT/promocoes/
especial-aquecimento-2021 e registe os seus dados.

Diga-nos o que deseja de presente
indicando a opção de entrega
preferida.

Receberá o seu presente de
acordo com a opção de entrega
selecionada a partir de 10 dias
após o registo.

Condições da campanha:
*Campanha câmara termográfica testo 865 e/ou um testo 310: É imprescindível escolher o artigo de
presente, aceder www.testo.es, registar-se e escolher entre o vale-presente ou o conjunto de equipamentos
elétricos. O presente derivado da compra de uma câmara termográfica testo 865 ou testo 310 será enviado por
correio normal (vale-presente) ou transportadora (no caso do equipamento elétrico Testo). Campanha para pedidos
de Espanha e Portugal. O vale-presente de 90 euros será válido até 31/12/2021. Não será aceito mais de um cupão
por empresa. Este cupão pode ser descontado na compra de um novo produto, exceto nos serviços de reparação,
peças sobresselentes e calibração de equipamentos. Será imprescindível anexar o comprovante de compra para
validar a entrega do artigo selecionado no momento do registo e seleção do presente. Basta uma imagem onde
apareça a data da compra, o local da compra e a descrição e quantidade dos produtos adquiridos.
*Campanha vale-presente de 15 euros. Receberá com o seu pedido os equipamentos selecionados na
promoção. Será válido até 31/12/2021. Não será aceito mais de um cupão por empresa. Este cupão pode ser
descontado na compra de um novo produto, exceto nos serviços de reparação, peças sobresselentes e calibração
de equipamentos. Para a efetivação do pagamento do vale-presete no valor de 15 euros, será imprescindível
a apresentação deste cupão físico juntamente com o comprovativo de compra do pedido efetuado durante a
campanha (01/06/2021-31/07/2021).

www.testo.com

Reservado o direito de modificações e retificações sem aviso prévio. Promoção válida de 01/06/2021 a 31/07/2021.
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Procedimento para escolher o
presente pela compra de um testo
310 e/ou testo 865.

