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Promoção Estanque
vector - Artigos em Campanha

Imagens apresentadas são meramente ilustrativas • Os preços indicados não incluem I.V.A.

VE106F

VE218F

VE312F

Ref.

VE103F

VE106F

VE110F

VE112F

VE212F

VE312F

VE412F

VE118F

VE218F

VE318F

Designação Preço
Unit. €

Caixas IP55

1 fila, 2 + 1M  

1 fila, 4 + 2M

1 fila, 8 + 2M

1 fila, 12M 

2 filas, 24M

3 filas, 36M

4 filas, 48M

1 fila, 18M

2 filas, 36M

3 filas, 54M

dimensões:

l.111 x a.175 x p.93mm

l.165 x a.190 x p.113mm

l.237 x a.210 x p.114mm

l.310 x a.302 x p.151 mm

l.310 x a.427 x p.151 mm

l.310 x a.552 x p.151 mm

l.310 x a.677 x p.151 mm

l.418 x a.302 x p.111mm

l.418 x a.452 x p.151 mm

l.418 x a.602 x p.151 mm

Características

18,66

27,61

33,53

47,94

71,76

96,04

117,85

59,85

90,25

124,07

WNE160

WNC001

Ref.

WNC001

Designação Preço
Unit. €

Interruptor
superfície

comutador de escada, 
cinzento

Características

6,30

WNC160Tomada de energia
superfície

tomada Schuko 9,00

WNE001Interruptor
encastrado

comutador de escada, 
cinzento

9,00

WNE160Tomada de energia
encastrada

tomada Schuko 11,10

Promoção Estanque
cubyko- Artigos em Campanha
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Promoção Estanque
Ofertas

Imagens apresentadas são meramente ilustrativas • Os preços indicados não incluem I.V.A.

Na compra de 800€ em caixas vector  
+ 400€ em aparelhagem cubyko Oferta de:

Na compra de 400€ em caixas vector
+ 200€ em aparelhagem cubyko Oferta de:
OPÇÃO 2

OPÇÃO 1
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Promoção Estanque
Regulamento

1. OBJECTIVO: Campanha de promoção de produtos estanques Hager, nas condições abaixo 
 descritas, contemplando um incentivo material para o Cliente (dois brindes à escolha).
 
2. PERÍODO DE CAMPANHA: 3 de Junho a 31 de Julho.
 
3. ARTIGOS EM CAMPANHA:
 • Caixas vector: VE103F, VE106F, VE110F, VE112F, VE118F, VE212F, VE218F, VE312F, VE318F, 
  VE412F.
 • Aparelhagem cubyko: WNC001, WNC160, WNE001, WNE160.
 
4. CONDIÇÕES DE CAMPANHA
 • Opção 1: na compra, a preços de tabela Hager e numa única encomenda, de 800€ em caixas 
  vector + 400€ em aparelhagem cubyko, oferta do Detector/Projector LED estanque EE600.
 • Opção 2: na compra, a preços de tabela Hager e numa única encomenda, de 400€ em caixas 
  vector + 200€ em aparelhagem cubyko, oferta de caixa de ferramentas Hager.
  
5. BRINDES (entrega ao cliente)
 • Opção 1: As encomendas dos Distribuidores ao abrigo desta campanha, devem ser colocadas 
  na Hager com entrega directa nas instalações do cliente. Os produtos adquiridos e respectivos 
  brindes serão enviados pela Hager ao cliente.
 • Opção 2: As encomendas dos Distribuidores ao abrigo desta campanha, devem incluir a 
  morada do cliente. O Distribuidor entrega ao cliente os produtos adquiridos do seu stock 
  existente. A Hager envia ao Distribuidor os produtos para reposição do stock e envia ao 
  cliente os respectivos brindes.
 
6. NOTAS
 • Todas as encomendas deverão ser colocadas na Hager, sem quaisquer outros produtos que 
  não os referidos no ponto 3, com clara menção do texto “PROMOÇÃO ESTANQUE HAGER”.
 • A Hager reserva-se o direito de não aceitar as encomendas que não cumpram com as 
  condições deste regulamento.
 • Oferta de brindes limitada ao stock existente.


