EUROTAG nieuwigheden 2009
EUROTAG® MODEL 2 GT
Model 2 GT, nieuw in het gamma van Eurotag®. Een Grand Tourisme design die ons doet
terugdenken aan de mooiste momenten uit de autosport. Dit dynamisch en sportief
model is verkrijbaar in 3 kleuren: geel oranje en wit.
- Met stalen ring 25 mm Ø
Universele sleutelhanger, past op elke sleutel. De stalen ring
kan, dankzij zijn soepelheid, gemakkelijk vastgemaakt worden aan de autosleutel en aan de Eurotag® sleutelhanger.
1 set MODEL 2 bevat:
- 250 sleutelhangers van dezelfde kleur
- 250 stalen ringen
- 2 speciale stiften (xylene vrij)
De sleutelhangers zijn verkrijgbaar in
de standaard versie (niet losgemaakt)
of in de versie individueel (gescheiden).

Afmetingen:
Hoogte: 70 mm
Breedte: 35 mm
Dikte: 0,8 mm

Model 2 standaard

Model 2 individueel

Verkrijgbare kleuren

Voor een mengeling van kleuren per set: + 2,50 €.

PRIJS MODEL 2 GT
1 set van 250 stuks:
2 - 3 - 4 sets:
5 sets en meer:
10 sets en meer:

STANDAARD INDIVIDUEEL

61 €*
54,90 €*
51,85 €*
48,80 €*

65 €*
58,50 €*
55,25 €*
52 €*

* Prijs per set excl. verzendkosten en BTW

K O R T IN G E N
se ts
1 0 % vanaf 2 ts
se
2 0 % vanaf 5 sets
0
1
25 % vanaf

SLEUTELHANGER MODEL 2
GENUMMERD VAN 1 TOT 320
- Met stalen ring 25 mm Ø
Universele sleutelhanger, past op elke sleutel. De stalen ring
kan, dankzij zijn soepelheid, gemakkelijk vastgemaakt worden aan de autosleutel en aan de Eurotag® sleutelhanger.
1 set MODEL 2 bevat:
- 320 sleutelhangers van dezelfde kleur
genummerd van 1 tot 320
- 320 stalen ringen
- 2 speciale stiften (xylene vrij)
De sleutelhangers zijn verkrijgbaar in de standaard versie
(niet losgemaakt).

Afmetingen:
Hoogte: 70 mm
Breedte: 35 mm
Dikte: 0,8 mm
Verkrijgbare kleuren
N° 1 tot 320:

Model 2 standaard
Voor een mengeling van kleuren per set: + 2,50 €.

PRIJS MODEL 2 GENUMMERD
1 set van 320 stuks:
75 €*
2 - 3 - 4 sets:
67,50 €*
5 sets en meer:
63,75 €*
10 sets en meer:
60 €*
* Prijs per set excl. verzendkosten en BTW

K O R T IN G E N
sets
10 % vanaf 2 ts
se
15 % vanaf 5 ts
se
20 % vanaf 10

