
Beváltható:
2018. március 29-ig történő vásárlásra 
a New England Biolabs cég termékeiből  
összesen nettó 1000 EUR értékben*.   
Regisztráció: 2018. január 31-ig.

* A beváltás feltételei:
Jogosultak – Minden, Magyarországon dolgozó 
pályakezdő kutató, PhD hallgató, posztdoktor, 
aki most kezdi el munkáját a molekuláris biológia 
területén. 
Regisztráció – Az akcióban való részvétel feltétele 
a mellékelt regisztrációs adatlap kitöltése és vissza-
juttatása a Kvalitex Kft. részére személyesen, vagy 
e-mail formájában (info@kvalitex.hu). Érvényes 
regisztráció után a Kvalitex Kft. az akcióban részt-
vevő kutató számára átadott induló csomag** 
részeként egyedi kóddal rendelkező kupont biz-
tosít. Regisztrálni 2018. január 31-ig, vagy a készlet 
erejéig van lehetőség.
Rendelés – Érvényes regisztrációja után 2018. már-
cius 29-ig van lehetősége az érvényes kupon kódot 
és az árengedményre jogosult személy adatait 
tartalmazó hivatalos megrendelés eljuttatására 
a Kvalitex Kft. e-mail címére (info@kvalitex.hu).  
Az első rendelés nettó árából 20% kedvezményt 
biztosítunk Önnek, amennyiben a megrendelt ter-
mékek összesített nettó lista ára nem haladja meg 
az 1000 EUR értéket. Az engedmény nem vonat-
kozik a szállítási költségekre, adókra és az esetleg-
es szárazjeges szállítás költségeire. A kedvezményt 
csak a regisztrációs lapon szereplő személy veheti 
igénybe, az másra át nem ruházható.
Felhasználás –  A személyre szóló kupon kódot 
összesen egyszer lehet felhasználni. Az akció nem 
vonható össze más engedménnyel.

Termékek – Az összes NEB termékre vonatkozik, 
kivéve a NEBNext termékcsoportban szereplő ter-
mékek.
**Induló csomag – A feltételeknek megfelelő 
regisztrált felhasználók induló csomagot kapnak 
a New England Biolabs cégtől. Ennek tartalma:  
20% kedvezményre jogosító kupon, NEB kataló-
gus (2017/2018)/opcionális, NEB poszter puffe-
rekről, jegyzettömb, OneTaq HS  DNS polimeráz 
minta, Quick-Load DNS létra minta, naptár 2018-
as évre, „NEB - Molecular Cloning” kiadvány, NEB  
ceruza, NEB úsztató szivacs, NEB Cooler Box. 
A regisztrációt – és így az induló csomagot a 
kuponnal együtt – a készlet erejéig, de legkésőbb 
2018. január 31-ig tudjuk biztosítani a regisztrált 
felhasználók részére. 
A NEB cég fenntartja magának a jogot az akció  
lejárat előtti felfüggesztésére.
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