
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 47/2018 

 ! REMINDER - Deze actie eindigt volgende week ! 
 Motorola ATEX-actie 2018 

 
 
Geachte dames en heren, 
 

 profiteer tijdens de SEAMCOM ATEX-actie  
van prijsvoordeel oplopend tot 

 

   

  
Details van de SEAMCOM ATEX-actie 

 

   

 

 

 

 

 
MOTOTRBO ATEX portofoons van Motorola  

Bedoeld voor omgevingen waar veiligheid nooit een discussiepunt mag 
zijn vanwege de aanwezigheid van vluchtige gassen en brandbare 
stoffen, bijvoorbeeld op boorplatformen, bouwlocaties of luchthavens. In 
deze veeleisende werkomgevingen waar explosiegevaar heerst, is een 
gebruiksvriendelijk en uiterst betrouwbare communicatieoplossing een 
vereiste.   
De digitale MOTOTRBO ATEX portofoons zijn hier in hun element! 

 

https://www.also.com/ec/cms5/3310/DownloadDetail.do?contentType=1&contentId=5599
https://www.also.com/ec/cms5/3310/DownloadDetail.do?contentId=5599&contentType=1


Pakket  U bestelt:  ...en u ontvangt: 
 Prijs-

voordeel: 

1 

6 stuks ATEX toestellen 
 
DP4401 ATEX / DP4801 ATEX 
(ook in de mix) tegen uw 
standaard kortingsconditie  

1 stuk bijpassende 6-vaks groepslader 
 
 
Modeltype: WPLN4213B 
voor slechts 1,- Euro netto (Listprijs 543,-) 

 8 % 

2 

10 stuks ATEX toestellen 

 

DP4401 ATEX / DP4801 ATEX  

(ook in de mix) tegen uw 

standaard kortingsconditie 

10 Stuks ATEX – reserve accu 
 
 
Modeltype: NNTN8359A 
voor elk slechts 1,- Euro netto (Listprijs 
270,-) 

 20 % 

3 

12 stuks ATEX toestellen 

 

DP4401 ATEX / DP4801 ATEX  

(ook in de mix) tegen uw 

standaard kortingsconditie 

 

 

 

 

12 Stuks ATEX – reserve accu 
 
Modeltype: NNTN8359A 
voor elk slechts 1,- Euro netto (Listprijs 
270,-) 
 
PLUS 
 
2 stuks bijpassende 6-vaks groepslader  
Modeltype: WPLN4213B  
voor elk slechts 1,- Euro netto (Listprijs 
543,- 

 25 % 

                                                                                                                  (Actie geldig van 06.09.2018 – 29.11.2018 

  
Heeft u vragen over deze actie, neemt u dan gerust contact met ons op via (+31) (0)247 600 550 of stuurt u een 
email: info@seamcom.nl   
  
  
 
We ontmoeten u graag op onze vernieuwde beursstand tijdens PMR EXPRO 2018 in Keulen! Neemt u contact met 

ons op zodat wij u kunnen voorzien van gratis entreekaarten.  

Meer informatie kunt u vinden op www.seamcom-trainings.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@seamcom.nl
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=68/t_blank
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=68/t_blank


Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer +31 
(0)247-600550 graag te woord. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het SEAMCOM-Team 

 

    
Arend Massier 

a.massier@seamcom.nl 
Gert Snapper 

g.snapper@seamcom.nl 
Gian Krabbendam 

g.krabbendam@seamcom.nl 
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
 

 

       
 

 

SEAMCOM GmbH & Co. KG | Boogschutterstraat 1 | 7324 AE Apeldoorn 

Tel.: +31(0)24 760 0 550 | Fax: +31(0)24 760 0 559 

Mail: info@seamcom.nl  | www.seamcom.com 

 

 

     
 

Terms of service Cookies & Third party Data protection Legal notice Terms of use 
 

mailto:a.massier@seamcom.nl
mailto:g.snapper@seamcom.nl
mailto:k.uhlenhaut@seamcom.de
mailto:m.marstall@seamcom.de
mailto:info@seamcom.de
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/terms-of-service/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/cookies-and-third-party/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/data-protection/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/data-protection/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/legal-notice/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/terms-of-use/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/seamcom-mystore/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/mec-motorola-spare-parts-center/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/seamcom-akademie/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/footer/services/tool-konfigurator/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/clamp-configurator/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/tetra-configurator/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/jumper-configurator/
https://twitter.com/SEAMCOM_DE
https://www.facebook.com/seamcom/
https://www.xing.com/companies/seamcomgmbh&co.kg
https://www.youtube.com/channel/UCBa789OyByCySo63cxLcJ_g/videos
https://www.linkedin.com/company/seamcom-gmbh-&-co.-kg/

