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O  FIRMIE 

Farnell element14 jest jedną z europejskich firm grupy  Premier 
 Farnell, należącej do największego dystrybutora elektroniki AVNET, 
światowego lidera w zakresie dystrybucji produktów, usług i roz-
wiązań z branży elektronicznej i przemysłowej, stosowanych do 
projektowania, produkcji, konserwacji i napraw. 

OFERTA

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się badaniami i rozwojem, pra-
cujesz nad kolejnym projektem czy poszukujesz części do napraw, 
możesz zaufać  Farnell element14. U nas znajdziesz produkty nie-
zbędne do sprawnej realizacji projektów – od samego ich począt-
ku. Oferujemy ponad 800 000 produktów w magazynie i ponad 
4 miliony produktów dostępnych na żądanie.

Badania, projektowanie i rozwój
 � Nowe produkty, najnowsze technologie, 
wyjątkowe zestawy rozwojowe dostępne 
tylko u nas
 � Design  Center w portalu element14 – miej-
sce wymiany doświadczeń dla inżynierów, 
którzy dzielą się najnowszymi informacjami 
technicznymi oraz wiedzą potrzebną w fazie badawczej
 � Nagradzane oprogramowanie  CAD oraz narzędzia programowe 
takie jak: 

Prototypy, zmiany projektowe i testy
 �  Brak minimalnej wielkości zamówienia
 �  Wiodąca w  branży pomoc techniczna  
– 1,5 mln arkuszy danych dostępnych  
w 19 językach
 �  Usługi tworzenia prototypów płytek  PCB  
– konkurencyjne ceny wielu usług związanych 
z produkcją i montażem płytek podstawowych 

Konserwacja i naprawy
 �  Wysoki poziom stanów magazynowych w zakre-
sie części zamiennych, zasilaczy, przyrządów 
testowych i pomiarowych oraz narzędzi
 �  Korzystne cenowo zamienniki marek własnych 
 Farnell element14
 �  Dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych*
 � Darmowa dostawa 
dla zamówień online powyżej 199 PLN
 � Dostawa tylko 15,99 PLN 
dla zamówień online poniżej 199 PLN

Usługi produkcyjne
 �  Ceny nie do przebicia przy większych zamówieniach
 �  Natychmiastowe wyceny telefoniczne
 �  Planowanie i konsolidacja dostaw z 12-miesięcznym wyprzedzeniem
 �  Szeroka gama opakowań przystosowanych do potrzeb produkcyjnych

Farnell element14
Centrum Obsługi Klienta, bezpłatna infolinia: 00 800 121 29 67, info-pl@farnell.com, www.farnell.com/pl

Informacje o dostawie
* Zamówienia na produkty znajdujące się w magazynie zostaną zrealizowane w ciągu 1–2 dni roboczych. Produkty wysyłane z USA wymagają dodatkowego czasu na 
dostawę. Godziny składania zamówień gwarantujące wysyłkę w dniu złożenia zamówienia: 18:00

Farnell element14

Darmowa dostawa
Dla zamówień online powyżej 199 PLN

Dostawa tylko 15,99 PLN
Dla zamówień online poniżej 199 PLN

farnell.elektronikab2b.pl


