Lerarenaanbiedingen 2017
Voor docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek.
Texas Instruments Education Technology
Customer Service Center

ti-cares@ti.com

Tel. 00800 484 22 737 (gratis)
Fax +49 8161 80 3185

Hierbij bestel ik het volgende (hokje aankruisen; maximaal 1 per docent; meetpakket maximaal 1 per school):
TI-30XS MultiView rekenmachine + TI-SmartView software
TI-84 Plus CE-T ZWART met TI-SmartView projectiesoftware.
TI-Nspire CX + Teacher Software
TI-Nspire CX CAS + Teacher software
CBR2 bewegingssensor
TI-84 Plus C Laadstation
TI-Nspire Laadstation
TI-Nspire Meet Pakket : 1x TI-Nspire CX + 1x Lab Cradle + 1x Volt - 1x Licht – 1x Temperatuursensor + 1x
CBR2 afstandsensor
TI-Nspire Meet Pakket: 1x TI-Nspire CX CAS + 1x Lab Cradle+ 1x Volt + 1x Licht + 1x Temperatuursensor
+ 1x CBR2 afstandsensor

€ 20.00
€ 69.00
€ 69.00
€ 79.00
€ 93.00
€ 59.00
€ 105.00
€ 199.00
€ 209.00

Ik kies voor de volgende betalings- en leveringsmethode:
Bestelling via school. De bestelde producten worden opgestuurd naar uw school.
Bestelling privé: levering thuis of op school (onder aangeven)
Ik betaal met Visa Card Mastercard American Express
Naam kaarthouder:___________________________________________________________________
Kaartnummer:__________________________________________________________Geldig: (maand)________ (jaar)_________CVC code:__________

Naam_____________________________________________________________________________

□ Privé- □ schooladres______________________________________________________________
Postcode_______________Woonplaats__________________________________________________
Telefoon__________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Ik ontvang gaarne regelmatig aanbiedingen & info over Texas Instruments produkten.

Factuur: naam & adres (indien anders dan bovenstaand)
Naam_________________________________________________________________________________________
Adres__________________________________________________________Postcode______________Woonplaats__________________________
E-mail voor Facturatie_______________________________________________________________________________________________________

Plaats_____________________
Prijzen inclusief BTW en verzendkosten
Prijzen geldig t/m 31 december 2017

Datum_____/_____/2017

Handtekening__________________________
FAX of SCAN MAIL DIT FORMULIER NAAR DE KLANTEN
SERVICE VAN TEXAS INSTRUMENTS (zie boven)

Bescherming van persoonsgegevens
Ik geef hierbij toestemming aan Texas Instruments Holland B.V. om mijn persoonlijke gegevens (naam, adres,
school, tel.nr. en e-mailadres) te gebruiken om mij te informeren over nieuwe producten en diensten van Texas
Instruments. Vanuit dit oogpunt mogen mijn gegevens ook aan andere onderdelen van de Texas Instruments
Groep en andere opdrachtnemers van TI (binnen de EU) worden verstrekt. Ik kan mijn toestemming op elk
moment herzien, ook per e-mail aan ti-cares@ti.com .
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de aankoop.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,
fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan
14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden
gebracht.
Alleen volledig
ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Prijzen inclusief BTW en verzendkosten
Prijzen geldig t/m 31 december 2017

FAX of SCAN MAIL DIT FORMULIER NAAR DE KLANTEN
SERVICE VAN TEXAS INSTRUMENTS (zie boven)

