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3M Performance
Spray Gun
TM

Werk samen met 3M voor nog
betere resultaten

► Wees de eerste om te bestellen ... en ontvang een 3M™ Performance Spray Gun branded sweatjacket voor
elk gekochte spay gun/spray kit. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. De sweatjackets zijn verkrijgbaar in
de maten L, XL en XXL. Neem contact op met de betreffende 3M klantvertegenwoordiger om het sweatjacket
te ontvangen.
► Krijg 10 % extra korting op het 3M™ Performance Spray Gun assortiment. Deze extra korting is geldig van
27 januari 2021 tot en met 30 april 2021 en geldt op alle bestellingen die zijn geplaatst op de 3M™ Performance
Spray Gun portfolio en accessoires.
► Behaal je doelstellingen tegen eind april 2021 en vergroot je voordeel. Krijg 12 % korting op 3M™ Performance
Spray Gun/Kit en 10 % korting op bijbehorende accessoires, voor alle bestellingen geplaatst tussen 1 juni 2021
en 31 juli 2021.
► Behaal je doelstellingen tegen eind juli 2021 en vergroot je voordeel nog meer. Krijg 15 % korting op
3M™ Performance Spray Gun/Kit en 10 % korting op bijbehorende accessoires, voor alle bestellingen
geplaatst tussen 1 september 2021 en 31 oktober 2021.
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Garantie, Beperkte vergoeding en Disclaimer. Tenzij een aanvullende garantie specifiek is vermeld op de betreffende 3M
productverpakking of bijsluiter, garandeert 3M dat elk 3M product voldoet aan de geldende 3M productspecificatie op het
moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Als het 3M product niet voldoet aan deze garantie, dan is
de enige en exclusieve remedie, afhankelijk van het oordeel van 3M, vervanging van het 3M product of terugbetaling van de
aankoopprijs. Beperking van de aansprakelijkheid: Behalve wanneer dit wettelijk verboden is, zal 3M niet aansprakelijk zijn
voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M-product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade,
ongeacht de gehanteerde juridische grondslag, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
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