NICE vriezers

A. Bovenlader

+/-350 ijsjes
72 / 63 / 89 (bxdxh in cm)
98 Watt / 230 Volt
incl. accessoirespakket bestaande uit:
twee manden met scheidingsrekken,
thermometer, slot en wielen

B. Toonbankvriezer

+/-120 ijsjes
53 / 54 / 57 (bxdxh in cm)
154 Watt / 230 Volt
incl. houten kratjes

NICE VRIEZERVOORSTELLEN
Je koopt een vriezer en ijspakket. Op het ijspakket krijg je meer dan 50% korting. Na verkoop van het ijspakket heb je
een deel van de vriezer (optie 2) of de hele vriezer terugverdiend.
1. Bovenlader
Verdien-je-vriezer-terug-pakket

Ijspakket
Verkoopwaarde ijspakket*
Kosten vriezer** + ijspakket

10 dozen stok + 3 dozen knijp
€ 690 euro
€ 690 euro

2. Toonbankvriezer
Opstart-pakket

Ijspakket
Verkoopwaarde ijspakket*
Kosten vriezer** + ijspakket

5 dozen stok
€ 282 euro
€ 619 euro

* Op basis van een verkoopprijs van €2,25 voor de op een stokje ijsjes/€2,50 voor romige ijsjes/€1,50 voor de om te knijpen ijsjes inclusief BTW
** De vriezer wordt standaard geleverd met promotiepakket bestaande uit vriezerbranding, vriezermanden, topkaart, houten smaakbord en
buitenbord ter waarde van € 94,-. De vriezer wordt zonder licht geleverd. Dit is wel een extra optie tegen meerprijs.

INFORMATIE & VOORWAARDEN

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NICE investeert in het ijspakket, de branding en de transportkosten van de vriezer.
De bestelling en levering van het ijspakket gaat via NICE. Volgende bestellingen kunnen ‘gewoon’ via jouw groothandel
lopen.
De klant ontvangt een pro-forma factuur na bestelling; deze dient eerst voldaan te worden voordat de levering wordt
ingepland. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor het leveren van de vriezer en de eerst mogelijke dag volgens
het leverschema wordt het ijspakket bezorgd.
Mits anders vermeld, zijn de bedragen excl. BTW.
Alle genoemde prijzen zijn excl. Verwijderingsbijdrage.
De vriezers hebben 1 Jaar garantie op materialen (behalve op glas en verlichting) en uren op de door geleverde nieuwe
producten. Uitgezonderd preventief en wettelijk verplicht onderhoud, slijtage onderdelen, kosten door molest,
ondeskundig gebruik en/of achterstallig onderhoud aan de producten.
De levertijd is afhankelijk van de vriezerleverancier Veld Koeltechniek.
Veld Koeltechniek maakt een afspraak voor levering van de vriezer. Indien ondanks deze afspraak de vriezer niet
afgeleverd kan worden, zullen de gemaakte transportkosten vanwege vergeefse rit in rekening worden gebracht. Dit
bedraagt € 75,- per keer.
NICE is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Bij uitval moet zelf voor vervangende vriescapaciteit geregeld worden tot
de storing verholpen is.
Levering is achter de 1e deur begane grond, excl. plaatsing en installatie. De entree en plaats van bestemming moeten
voor de transporteur vrij toegankelijk zijn zonder obstakels.
Voor onderhoud of reparatie kan met NICE fruitijsjes of Veld Koeltechniek contact worden opgenomen (telefoon: +31
544 476 476 of email: service@veld.nl).
Deze aanbieding kan niet gecombineerd worden met andere acties.
Deze aanbiedingen zijn geldig tot 01-08-2020.
Deze deals zijn op basis van beschikbaarheid. Hierbij geldt dus op=op.

Bestelformulier NICE Fruitijsjes vriezer
Afleveradres

Postadres (mits anders dan afleveradres)

Naam onderneming
Contactpersoon
Afleveradres
Postcode
Plaats
Tel
E-mail
Plaats
Groothandel
Handtekening

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verstrekken aan Veld Koeltechniek.
Ik wil optie
Optie 1: Bovenlader (A) + verdien-je-vriezer-terug-pakket

(10 stok, 3 knijp)

Optie 2: Toonbankvriezer (B) + opstart-pakket

(5 stok)

Opties levering
Waddeneilanden +€27,-

Opties bovenladervriezer
Gemonteerd licht +€98,-

België +€27,Levering anders dan op de begane grond (op aanvraag)

Samenstelling IJspakketten
Optie 1
Op een stokje (24 per doos)
Aardbei
Watermeloen
Framboos
Appel citroen
Sinaasappel chocodip

X2
X
X
X
X

Romige smaken op een stokje (24 per doos)
Aardbeien & Slagroom
Stracciatella op een stokje

X2
X2

Knijpijsjes (28 per doos)
Aardbei
Peer Sinaasappel
Sinaasappel Framboos

Optie 2

X
X
X

X
X

X
X
X

Graag deze ondertekend terugmailen naar verkoop@nicefruitijsjes.nl

