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TWÓJ  DYSTRYBUTOR  
KOMPONENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Firma  Farnell jest globalnym dystrybutorem rozwiązań rozwojowych, 
który wspiera społeczność związaną z technologią na każdym etapie. 
Pomagamy studentom i projektantom w realizacji ich marzeń i wspie-
ramy profesjonalnych inżynierów w opracowywaniu nowych pomysłów 
i produktów. Nasze rozwiązania zwiększają produktywność oraz zapew-
niają ciągłość produkcji, co umożliwia rozwój firm klientów.

JESTEŚMY  FARNELL,  AN  AVNET  COMPANY

Farnell stał się częścią firmy  Avnet w momencie zakupu spółki ma-
cierzystej  Premier  Farnell w 2016 roku. Marki skupione w ramach 
całego ekosystemu  Avnet zostały zebrane razem, aby zapewnić 
prostą i spójną ofertę zarówno dla klientów, jak i dostawców. Ozna-
cza to, że klienci nie muszą już szukać nowych kooperantów na 
żadnym etapie procesu produkcji, a dzięki współpracy z firmami 
 Farnell i Avnet mogą mieć jednego partnera podczas całego cyklu 
rozwoju i oferowania produktów. Dotyczy to zarówno dużych, jak 
i małych wytwórców, począwszy od pomysłu po globalną dystry-
bucję – i to skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej!
Korzyści dla dotychczasowych klientów firmy  Farnell:
 � Ten sam wysoki standard obsługi klientów;
 � Nieustannie poszerzana oferta ponad 900 tys. produktów;
 � Dostęp do ponad 3,5 tys. najlepszych marek;
 �Wysyłka w tym samym dniu;
 � Bezpłatna pomoc techniczna;
 � Te same funkcje sklepu online z nowym wyglądem i logotypem!

OFERTA

 � Szybka dostawa 1–2 dni robocze 
 � Darmowa dostawa od 199 zł oraz 15,99 zł do 199 zł na zamó-
wienia online 
 � Darmowa pomoc techniczna i live chat 24/5
 � Szeroka oferta ponad 900 tys. produktów

 � Szanowana firma z ponad 80-letnim doświadczeniem
 � 99% terminowo dostarczonych zamówień
 � 3500+ dostawców w jednej ofercie od Farnell
 � 900 produktów co tydzień dodawanych do oferty
 �Więcej na pl.farnell.com

Produkcja  i serwis
Oferujemy wsparcie dla  Twoich potrzeb związanych z prowadzeniem 
firmy i pracami konserwacyjnymi. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw 
poprzez dostarczanie podzespołów niezbędnych w procesie produk-
cji i automatyzacji systemów przemysłowych, zapewniając jedno-
cześnie ich prawidłowe serwisowanie. Od ponad 80 lat pomagamy 
w rozwoju firm naszych klientów, oferując produkty elektroniczne na 
szpulach i taśmach oraz części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Badania  i projektowanie
Farnell pomaga rozwijać koncepcje firmom każdej wielkości – od 
start-upów, do globalnych korporacji, w tym największym świato-
wym producentom półprzewodników. Dzięki największej na świecie 
ofercie zestawów rozwojowych, najnowszym podzespołom i obszer-
nym zasobom szkoleniowym odgrywamy ważną rolę w procesach 
badawczych i projektowych.
Prototypy  i testy
Oferujemy największy asortyment podzespołów, płytek, produktów 
systemowych, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do 
opracowania produktów. Profesjonalne wsparcie techniczne i usługi roz-
wojowe pomagają naszym klientom szybciej opracowywać prototypy.
Edukacja
Produkty  Farnell, oprogramowanie i  zestawy edukacyjne in-
spirują kolejne pokolenie inżynierów, pozwalając im kreować 
przyszłość, a  jednopłytkowe komputery, aplikacje i podzespo-
ły pomagają doświadczonym inżynierom urzeczywistniać ich 
marzenia. Społeczność element14 jest wartościowym źródłem 
zasobów dla nauczycieli i entuzjastów na całym świecie. Odwiedź  
startup.farnell.com/pl i dowiedz się więcej o ofercie. 

Darmowa dostawa
Dla zamówień online powyżej 199 PLN

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

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

DYSTRYBUTOR WIODĄCYCH MAREK W BRANŻY

Gama produktów dla inżynierów w zakresie elektroniki, konserwacji i napraw od ponad 3500 dostawców
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