Special

Promotions

Special Promotions is een uitgave
van ADI Global Distribution.
Geldig van 7 maart t/m 5 april 2019.

Geen camerabewaking
zonder een monitor!

55"

Bestel voor minimaal € 750,aan Hikvision CCTVproducten en ontvang
de monitor voor uw
installatie GRATIS!

HOE WERKT HET?

Hoe meer
u bestelt,
hoe groter
uw GRATIS
monitor!

››Bestel voor € 750,- en krijg een DS-D5022QE-B EU 21,5" monitor gratis
››Bestel voor € 1.500,- en krijg een DS-D5024FC 24" monitor gratis
››Bestel voor € 3.500,- en krijg een DS-D5032FC-A 31,5" monitor gratis
››Bestel voor € 7.000,- en krijg een DS-D5055UL-B 55" monitor gratis
Vermeld de promocode ‘Hikmonitor-319’
bij al uw Hikvision bestellingen om te
kunnen profiteren
van dit geweldige
aanbod.

21,5"

24"

31,5"

››1080p
››HDMI/VGA-ingang
››BNC-uitgang
Bruto adviesprijs

DS-D5022QE-B(EU)
LED MONITOR 21.5"

DS-D5024FC
LED MONITOR 24"

Art. DS-D5022QE-B EU

Art. DS-D5024FC

››170°/160°
››Ingebouwde luidspreker
››inclusief VESA tafelsteun en

€ 140,00

››1080p
››170° - 160 °
››7/24 werking

HDMI kabel

Bruto adviesprijs

››HDMI, VGA, BNC in, BNC out
››Ingebouwde luidspreker
››Inclusief VESA tafelsteun

€ 210,00

DS-D5032FC-A
LED MONITOR 31.5"
Art. DS-D5032FC-A

››1080p
››HDMI, VGA, /BNC IN/Out
››Ingebouwde luidspreker
Bruto adviesprijs

››Inclusief VESA tafelsteun
››178°/178°
››7/24 performance

DS-D5055UL-B LED MONITOR 55"
Art. DS-D5055UL-B

€ 528,

00

Alle monitoren uitgerust met HDMI/VGAingang en ingebouwde luidspreker!
Actievoorwaarden
• Gemeenschappelijke promotie van ADI-GARDINER NETHERLANDS BV en ADI-GARDINER NV
(gezamenlijk “ADI” genoemd).
• Promotie geldig van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019, bij aankoop van Hikvision
videoproducten, inclusief producten uit onze promotiefolders, bij ADI besteld via de
telefoon, webshop, e-mail of fax en aankoop in een vestiging in België, Nederland en
Luxemburg tijdens de promotieperiode. Niet van toepassing op vooruitbestellingen/
blanco-orders.
• Om deel te nemen aan deze actie, moet de promocode “HIKMON0319” bij elke bestelling
Hikvision producten vermeld worden
• Enkel klanten met een ADI-kredietrekening en een geldig rekeningnummer mogen deel
nemen. De promotie geldt enkel voor klanten gevestigd in België, Nederland en Luxemburg.
• Elke deelnemende klant komt in aanmerking voor het ontvangen van:
-- 1 DS-D5022QE-B(EU) LED MONITOR 21.5" t.w.v. € 140,00, indien deze klant tijdens de
promotieperiode Hikvision producten heeft aangekocht van ADI voor een totale netto
aankoopwaarde van € 750,00 - € 1.499,00;
-- 1 DS-D5024FC LED MONITOR 24" t.w.v. € 210,00, indien deze klant tijdens de
promotieperiode Hikvision producten heeft aangekocht van ADI voor een totale netto
aankoopwaarde van € 1.500,00 - € 3.499,00 ;
-- DS-D5032FC-A LED MONITOR 31.5" t.w.v. € 528,00, indien deze klant tijdens de
promotieperiode Hikvision producten heeft aangekocht van ADI voor een totale netto
aankoopwaarde van € 3.500,00 – € 5.499,00.
-- DS-D5055UL-B LED MONITOR 55" t.w.v. € 1.724,00, indien deze klant tijdens de
promotieperiode Hikvision producten heeft aangekocht van ADI voor een totale netto
aankoopwaarde van € 5.500,00 of meer.
• De berekening van de netto aankoopwaarde die recht geeft op de vermelde cadeaus
gebeurt op aankopen vanaf de dag van aanvang van deze actie 07/03 tot en met 05/04
2019. Eerdere of latere aankopen worden niet in aanmerking genomen.
• De cadeaus worden verstuurd naar het hoofdkantoor van de klant in België, Nederland of

ADI Global Distribution België
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››4K resolutie
››HDMI, VGA, BNC In/Out
››7/24 performance
Bruto adviesprijs

››Ingebouwde luidspreker
››178°/178°
››Metalen behuizing

€ 1.724,00

Luxemburg ter attentie van de algemeen directeur.
• 1 week na afloop van de promotieperiode zal ADI:
(i) op basis van de totale netto aankoopwaarde van de bestellingen van de klant bij ADI
tijdens de promotieperiode, bepalen of de klant in aanmerking komt voor één of
meerdere cadeaus. Zo ja, dan wordt de klant geïnformeerd over het bereikte saldo. De
klant geeft aansluitend zijn selectie/ combinatie van gekozen geschenken door.; en
(ii) uiterlijk 60 dagen na afloop van de promotieperiode de desbetreffende geschenken aan
alle gerechtigde klanten bezorgen.
• De geschenken zijn niet-inwisselbaar, niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar voor contant
geld of producten van ADI.
• Deze promotie richt zich enkel tot zakelijke klanten, niet tot particulieren (consumenten).
De respectieve geschenken zullen door ADI verstuurd worden naar de zakelijke klant en
niet naar particulieren.
• Deze promotie kan niet gecombineerd worden met andere ADI-promoties, met
uitzondering van de ‘Monthly Sales Flyer’. Deze promotie is niet geldig in combinatie met
speciale kortingen (bv. projectkorting) toegekend door ADI.
• Op alle aankopen van Hikvision producten bij ADI zijn de overeenkomstige ADI-verkoopvoor
waarden van toepassing (zie https://nl-eshop.adiglobal.com/Pages/TermsAndConditions.aspx ;
https://be-eshop.adiglobal.com/Pages/TermsAndConditions.aspx ).
• Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard in verband met de verdiende geschenken
en er worden geen garanties verstrekt met betrekking tot deze producten. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, verlies, verplichtingen, verwondingen of
teleurstelling opgelopen of geleden door de klant als gevolg van zijn deelname aan de
promotie.
• ADI behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van deze promotie te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Onderhavige promotie en bovenstaande regels worden beheerst door het Nederlandse
recht. Door zich te registreren voor de promotie stemt de klant ermee in gebonden te zijn
aan de bovenstaande regels.

(W) www.adiglobal.com/be

Onze aanbiedingen en leveringen geschieden conform onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze kunt u downloaden op www.adiglobal.com/be.
Genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

