Juni 2020

Få din rabat, når du skifter din
gamle Chematest ud
Har du skiftet din gamle Chematest ud med en af de nye? Ellers kan du endnu nå at få rabatten på kr. 1.000.
Til og med udgangen af juni kan du nemlig returnere din gamle, komplette Chematest-kuffert og få en ny, komplet
Chematest-kuffert med en rabat på kr. 1.000. Vi skal således blot have din bestilling senest tirsdag den 30. juni.
Vi bytter Chematest 20 til Chematest 30 og Chematest 25 til Chematest 35. Husk at oplyse ved bestilling, at du returnerer din
gamle kuffert. Vi kreditterer dig rabatten, når vi modtager din gamle kuffert.

Har du for øvrigt set den nye app, der kan forbinde din Chematest med din pc eller smartphone?
Med CT APP trækker du let rapporter ud af din Chematest. Med appen indstiller du også nemt punkter som brugere og
lokationer.

Husk at bestille din nye Chematest senest den 30. juni
Du kan bestille den online via vores bestillingsformular eller sende en mail til os med din bestilling. Husk i begge tilfælde at
fortælle os, at du ønsker at returnere din gamle Chematest.

Husk også, at du kan bestille tilbehør til din Chematest på cke.dk. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
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