
Nilfisk støtter

Med HEPA-filter

kr. 50,-

For hver  
solgt VP300 
donerer Nilfisk

til Støt 
Brysterne



Kampagnepris:

999,-
Vejl. pris: 

2.179,-

SPAR
 1.180,-

Støt Kræftens Bekæmpelse – hver gang du køber – se mer

VP300 HEPA PINK NORDIC
Ideel til institutioner, butikker,  

kontorer mv.

Bestillingsnr.: 107415313

VP300 leveres med:

•  Teleskoprør, rundbørste,  

parket- og fugemundstykke



Støt Kræftens Bekæmpelse – hver gang du køber – se mere på støttekampagne.nilfisk.dk

•  Stor støvpose (10 l) og lang,  

sort ledning (10 m)

•  HEPA 13-filter på udblæsningen  

– for et sundere indeklima

kr. 50,-

For hver solgt VP300 donerer Nilfisk

til Støt Brysterne

Alle priser er ekskl. moms og tilbuddet  

er gældende i perioden 1/9 - 25/10-2020. 

Nilfisk støtter Støt brysterne med kr. 50,- 

for hver VP300 HEPA PINK NORDIC, der 

sælges i perioden.

Nilfisk har i mere end ti år støttet Kræftens Bekæmpelse. Vi deltager igen i år i 

Støt Brysterne kampagnen.

For hver solgt VP300 donere vi 50,- til Støt Brysterne. Donationen bruger 

Kræftens bekæmpelse til:

Forskningsprojekter: Projekter der gør at brystkræft opdages tidligere, at 

behandlingerne gøres mere skånsomme og, at flere brystkræftoverlevere har et 

godt liv på den anden side af en diagnose.

Patientstøtte: Kræftramte kvinder og deres familier kan få gratis rådgivning og 

støtte via Kræftlinjen og kræftrådgivninger.

Oplysning: Flere end fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Kræftens 

Bekæmpelse oplyser om, hvordan gode råd kan omsættes til konkret adfærd, 

der mindsker risikoen for kræft.



Xtra tilbud

Smart batteridrevet gulvvasker

SC250 34C B

Bestillingsnr. 9087380020

SC250 fejer, vasker og tørrer på samme  
tid. Den kommer ind i hjørnerne og  
rengør effektivt i begge retninger.

•  Vaskebredde: 34 cm
•  6-liters rent- og snavsevandstank
•  Op til 40 minutters køretid

Kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Forhandler:

Tilbuddet på SC250 er ekskl. moms og giver ikke bidrag til Kræftens Bekæmpelse med 
Støt Brysterne. Tilbuddet er gældende indtil 31/1-2021.

Nilfisk Danmark A/S 
Tlf. 72 18 21 00
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Kampagnepris:

15.999,-
Vejl. pris: 

22.283,-

SPAR
6.284,-


