
Csak kutatási célra! Nem használható fel diagnosztikai célokra!

Ne várjon december 31-ig!
Váltson most CST ellenanyagokra a Santa Cruz
termékek helyett!

2016. december 31-én a Santa Cruz
Biotechnology (SCBT) cég a poliklonális
ellenanyagai nagy részének szállítását leállítja
az USDA 2016. május 19-i döntésének
megfelelően. 

Könnyebbé tesszük a választást Önöknek a
2016. december 31-ig tartó "Négyből a
legolcsóbb ingyenes" akciónkkal. Rendelésekor
használja az EUBG16 promóciós kódot!*

A kényelmesebb tesztelhetőség érdekében
néhány termékünk 20 µl-es kiszerelésben is
elérhető.

 

*Vásárlási feltételek: Rendelés beérkezésének határideje: 2016. december 31. Sem készpénz, sem készpénzt helyettesítő
eszköz nem jár az akcióban résztvevők számára. Nem helyettesíthetők az akcióban résztvevő termékek mással. A következő
katalógus-termékek rendelése esetén: antitestek, kitek, siRNS, aktivátorok és inhibítorok, pufferek és festékek, kísérleti
kontrollok, WB és IP reagensek. 3 vagy több katalógus-termék egyidejű rendelése esetén. Az ingyenes termék az összes
megrendelt termék közül a legolcsóbb lesz. A legolcsóbb termék ára (áFá-val együtt) levonásra kerül a rendelés teljes
értékéből. Más termékre vagy szerviz szolgáltatásra nem vonatkozik az akció. Korábbi rendelésekre nem vonatkozik az akció.
Az akcióban részt nem vevő termékek árai, adó és szállítási, valamint kezelési költségek nem befolyásolják az akciót. Nem
vonható össze más akciókkal. Rendelésenként 1 ingyenes termék jár, amennyiben az akció feltételeinek megfelel. Kérjük,
használja a promóciós kódot a rendelés leadásakor.
*TERMS & CONDITIONS: Offer valid in USA, Canada, and the European Union, Switzerland, Norway, and Iceland only.
Expires December 31, 2016. No cash or cash equivalent. No substitutions. Offer only valid on new catalog orders of
antibodies, kits, siRNA, activators and inhibitors, buffers and dyes, experimental controls and WB and IP reagents. Offer
applies to purchases of 3 catalog items or more. Free item must be of equal or lesser value to the lowest priced purchased
item. The value of the free item (incl. applicable VAT) will be deducted from the total value of the order upon checkout or at
the time the order is placed. All other products/services, including but not limited to PTMScan® Services, Custom orders and
the CellSimple™ Cell Analyzer, are excluded. Offer may not be applied to existing, pending or prior orders. Ineligible items,
tax and shipping and handling charges will not be included in determining purchase threshold. Cannot be combined with any
other promotions. Limit 1 promotion per order. Promotion code must be referenced when placing your order. Void if copied or
transferred and where prohibited by law.
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Itt kérhet árajánlatot az akcióban szereplő termékekre

Kvalitex Kft.
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
Tel.: (1)-340-4700
Fax: (1)-339-8274
E-mail: info@kvalitex.hu
Weblap: www.kvalitex.hu

Leíratkozás a CST hírlevélről
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