Bespaar tot 10% – bovenop
alle andere Dell-aanbiedingen.
Employee Purchase Program, speciale aanbieding voor Dell™ corporate klanten.
In tijden als deze helpen alle beetjes. Daarom bieden wij u tot 10% korting op Dell™-producten voor
consumenten. Als u tijdens het winkelen goed oplet, kunt u echt veel besparen. Deze korting geldt
immers bovenop de andere kortingen die wij momenteel aanbieden.
Voor aankopen tot 699,- bieden wij u 3% korting. Bij aankopen van 700,- tot 1.599,- wordt dat 6%,
en zelfs 10% voor bestellingen van 1.600,- of meer.
Bel daarom nu of bezoek ons online om van onze geweldige koopjes te profiteren.
Desktops

Bel of klik en ontvang
tot 10% korting op
Dell™ consumenten
producten.

EPP korting
Inspiron laptops

3%

tot 699,-*

Studio laptops

6%

700,- tot 1.599,-*

10%

1.600,- en hoger*

Studio XPS

*Systeem prijs
(exclusief transport en BTW)

Voor persoonlijk advies Bel: 020 - 674 5646
Email: bnl_epp_sales@dell.com
(maandag - vrijdag
09:00 - 18:00 uur)

Bel: 020 674 5646

Maandag - Vrijdag 09:00 - 18:00

Klik: www.dell.nl/epp

Dell B.V., Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam. De afgebeelde systemen kunnen afwijken van vermelde configuraties. Drukfouten, configuratie- en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle promoties, commerciële
activiteiten, aanbiedingen en speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De Algemene Voorwaarden van Dell™ Nederland zijn van toepassing en zijn op www.dell.nl/epp verkrijgbaar. Prijzen en configuraties
zijn geldig tot de aangegeven datum op geselecteerde systemen, tenzij anders vermeld. De prijzen in Nederland zijn aangegeven in Euro exclusief transport- en administratiekosten en zijn afgerond naar boven. De transport- en
administratiekosten bedragen 30,-(incl. BTW) voor Notebooks en Desktops en 18,- (incl. BTW) voor Software & Accessoires. Extra kosten kunnen worden berekend voor credit card betalingen. Voor alle details omtrent de kosten en
Dell prijzen is de Payment Policy op www.dell.nl/epp van toepassing. De consument is berechtigd de producten, zonder opgave van reden, binnen zeven werkdagen na levering op eigen kosten aan Dell™ te retourneren. Dell, het
logo Dell, Inspiron, monitor, printer, gaming, zijn geregistreerde handelsmerken van Dell. Dell wijst elk eigendomsbelang in andere dan de eigen handelsmerken van de hand. De Inspiron Desktops en Inspiron Notebook zijn standaard
uitgerust met Microsoft Office 7.0 tenzij anders vermeld. Het Dell Service aanbod tast de wettelijke rechten van onze klanten niet aan. Enkel toegankelijk voor werknemers van de bedrijven die ingeschreven zijn bij het EPP programma
en hun familieleden. De promoties zijn geldig bij aankoop van maximaal 5 systemen per jaar.

