System mikropompy

Szanowni Państwo,
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem systemu pompy insulinowej Accu-Chek
Solo prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem medycznym:

W razie pytań prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem medycznym:

1.

Karolina Bernaczek
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie

1

tel. 691 351 694

2.

Kamil Jaroszewski
mazowieckie, podlaskie,
wielkopolskie

tel. 697 550 469

3.

Dorota Wójcik

4.

Ewa Gwóźdź

lubelskie, lubuskie, łódzkie,
podkarpackie
.tel. 695 672 187

dolnośląskie, małopolskie,
opolskie, śląskie, świętokrzyskie,
.tel. 691 352 043

Lub wypełnienie formularza kontaktowego.
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Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.
CENNIK DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
ACCU-CHEK SOLO
oferta ważna od 20.04.2021

Zestaw startowy

2 miesiące

Ilość

1 szt.

Cena brutto
(PLN)

Skład pakietu

3992,00

Starter kit
(Pilot, 2 x baza mikropompy, urządzenie
wprowadzające, ładowarka, instrukcje
obsługi), 2 x rezerwuar na insulinę
(8 szt./op.),
2 x moduł infuzyjny
(Uchwyt + kaniula, 13 szt./op.)

Cennik komponenty

Ilość

Cena brutto (PLN)

Rezerwuar

1 op. (8 szt.)

325,00

Moduł infuzyjny

1 op. (13 szt.)

394,01

Baza mikropompy

1 szt.

580

Warunki składania zamówień, dostawy i płatności:
1. Zamówienia można składać:
– w mailu na adres: zamowienia.diabetologia@roche.com
– u lokalnego Przedstawiciela Medycznego Roche
– na eshop.accu-chek.pl
2. Zamówiony towar zostanie dostarczony na wskazany adres i w uzgodnionym terminie za pośrednictwem
firmy kurierskiej.
3. Oferta dostępna na www.accu-chek.pl
4. Zapłata za towar: przedpłata

W celu informacji dotyczących aktualnych promocji proszę o kontakt z lokalnym
przedstawicielem medycznym:
1.
2.
3.
4.

Pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie tel. 691 351 694
Mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie tel. 697 550 469
Lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie tel. 695 672 187
Dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie tel. 691 352 043

Przy zamówieniu modułów infuzyjnych należy podać wielkość wkłucia: 6 mm lub 9 mm.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto zawierającymi 8% podatek VAT.
Od dnia wejścia w życie przepisów prawa zmieniających stawki podatku od towarów i usług (podatek VAT)
do ceny netto będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

