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laserové tiskárny a multifunkce Brother dolaserové tiskárny a multifunkce Brother do

konce rokukonce roku       201201    7

– při nákupu tiskárny můžete získat dárek nebo slevu
– 3 až 5letou záruku
– Dopravu ZDARMA

                                                      nebo

Inkoustové A3 multifunkční tiskárny:
MFC-J3530DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 1000,-Kč
MFC-J3930DW  +   svetr HUSKY nebo ceny objednávky odečteme 1000,-Kč

Laserové monochromatické multifunkční tiskárny:
DCP-L5500DN   + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 2200,-Kč
DCP-L6600DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 3500,-Kč
MFC-L5700DN   + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 2100,-Kč
MFC-L5750DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 2300,-Kč
MFC-L6800DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 3500,-Kč
MFC-L6900DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 3500,-Kč
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Laserové monochromatické tiskárny:
HL-L5000D     + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 1500,-Kč
HL-L5100DN   + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 1700,-Kč
HL-L5200DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 2000,-Kč
HL-L6300DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 2500,-Kč
HL-L6400DW  + svetr HUSKY nebo z ceny objednávky odečteme 3000,-Kč

Laserové barevné tiskárny:
HL-L8260CDW    + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 2100,-Kč
HL-L8360CDW   + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 2300,-Kč
HL-L9310CDW + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 3500,-Kč

Laserové barevné multifunkční tiskárny:
DCP-L8410CDW  + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 2300,-Kč
MFC-L8690CDW + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 2300,-Kč
MFC-L8900CDW + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 3500,-Kč
MFC-L9570CDW + gril TEFAL nebo z ceny objednávky odečteme 4000,-Kč

PODMÍNKY AKCE:

Prodejní akce platí  do 31.12.2017 nebo  do  vyprodání zásob a nelze ji kombinovat s dalšími
slevami. 

Zákazník  musí  mít  platnou registraci  na  www.brother-shop.cz a  pokud požaduje  místo  dárku
slevu dle výše  uvedené  nabídky, napíše tento požadavek do poznámky k objednávce. O tuto
částku bude snížena celková cena  objednávky  před  odesláním  zásilky.

CENY uvedeny s DPH21%
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