Kala ja kalatuotteet

www.borco.info

Borco-Höhnsillä myyt paremmin

Kasvata myyntiäsi ja lisää
tuottoasi korkealaatuisilla ja
näyttävillä BORCO-HÖHNS
myyntivaunuilla ja -autoilla

Borco-Höhnsillä myyt paremmin

Borco-Höhnsin myyntivaunut ja -autot
ja kauppa käy paremmin!
Borco-Höhnsin myyntivaunut ja -autot ovat
tyylikkään näköisiä ja ne on rakennettu
kestämään päivittäisen käytön kovimmatkin
rasitukset.
Valikoimamme ulottuu vakiomallista yksilölliseen ”toivomusten ja mittojen” mukaiseen
liikkuvaan myyntiautoon.
Tuotannon huippulaatu, luotettavuus, hyvä
arvonsäilyvyys, huippunykyaikainen DIN
10500 mukainen sisustus ja pitkä käyttöikä
ovat Borco-Höhnsin myyntivaunujen ja -autojen vahvuuksia.
Tartu tilaisuuteen!
Lisää myyntiäsi liikkuvalla kalatuotteiden
myynnillä toreilla, markkinoilla, myymälöiden
ulkopuolella ja ”ovelta ovelle”.

Myyntiauto Renault 3500 E

Myyntivaunu 4000 E

Järkevät rahoitusmahdollisuudet
GE CAPITAL osamaksupalvelu • sovi itsellesi
sopivat kuukausierät, 12-60 kuukautta edullisella
kiinteällä korolla.
Myös GE CAPITAL Leasingpalvelu käytössäsi.

Kalatuotteiden myyntiautot

Borco-Höhnsillä myyt paremmin

Myyntiauto Renault 4500 E

Myyntivaunu 4500 E

Myyntivaunu 4500 E

Kalatuotteiden myyntivaunut

Tekniset tiedot:
Myyntiautot

Myyntivaunut

Täydellinen varustus:
sisältää vakiona kaiken tarpeellisen!
· korirakenteet kokonaan alumiinista
· automaattinen luukun avaus
· iso kulku/lastausovi
· läpikulku ohjaamoon
· sisätilassa reilusti liikkumatilaa
· pesuallaskaappi
· turvalattia
· seinäpaneelit hyvännäköistä designia
· käytännöllinen kylmämyyntitiski
· säilytyskylmäarkku lasikuitupolyesteristä
· Borco-Höhnsin kylmä- ja palvelulaitteisto
· kuusi tehokasta akkua 2500 W
jännitteenmuuntajalla ja integroidulla
laturilla

Täydellinen varustus:
sisältää vakiona kaiken tarpeellisen!
· korirakenteet kokonaan alumiinista
· avautuva myyntiluukku
· iso kulku/lastausovi
· sisätilassa reilusti liikkumatilaa
· pesuallaskaappi
· jaloterästiskit
· myyntitiski lasikuitupolyesteristä
· mallista 4500 E alkaen varastokylmiö
vetolaatikoilla
· polyesterilattia
· seinäpaneelit hyvännäköistä designia
· käytännöllinen kylmämyyntitiski
· optimaalinen tiski- ja kattovalaistus
· hyllyjärjestelmä
· Borco-Höhnsin kylmä- ja palvelulaitteisto
· laukkukannattimet alumiinista
· myyntivaunun lasitus (tuulensuoja)
· soveltuu myös meijeri- / herkkutuotteille ja
muille tuoretuotteille
· alusta Borco-Höhnsin pyörien erillisripustuksella
· 15 vuoden puhkiruostumattomuustakuu
· saatavana myös erikokoisilla myyntitiloilla ja
yksilöllisesti erikoisvarusteltuna

·
·
·
·
·

optimaalinen tiski- ja kattovalaistus
myyntiaukon lasitus (tuulensuoja)
perusalusta Renault 2,5 dCi
74 kW / 101 hv
alustavaihtoehtoina Fiat Ducato ja
Mercedes-Benz Sprinter
· saatavana myös erikokoisilla myyntitiloilla ja
yksilöllisesti erikoisvarusteltuna
Myyntiauto Renault 3500 E
kokonaismassa: 3900 kg, kantavuus 550 kg
myyntitilan mitat (P x L x K)
3500 x 2200 x 2100 mm
ulkomitat (P x L x K)
5970 x 2330 x 2700 mm

Myyntivaunu 4000 E
kokonaismassa: 2000 kg, kantavuus 590 kg
myyntitilan mitat (P x L x K)
4000 x 2200 x 2100 mm
ulkomitat (P x L x K)
5430 x 2330 x 2560 mm
24 kuukauden takuu kaikille Borco-Höhnsin
osille
15 vuoden ruostumattomuustakuu kaikille
Borco-Höhnsin alustoille
Palveleva puhelin ongelmatilanteiden
varalta, soita 020 749 8710
Borco-Höhnsillä on tarjolla satoja käytettyjä
myyntivaunuja ja -autoja. Katso lisää www.
borco.info
Rahoitusjärjestelyt: Tarjolla on mm. osamaksu- ja leasing-vaihtoehdot edullisin
kuukausierin

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus
Timo Holmi 020 749 8712
Ari Kallas 020 749 8711

Saksassa teitä palvelee: Fahrzeugwerk BorcoHöhns GmbH + Co. KG
Industriestraße 1-3, D-27356 Rotenburg
(Wümme), Postfach 13 25, D-27343 Rotenburg
(Wümme), Telefon (+49) 42 61-671-0, Telefax
(+49) 42 61- 671-1 97, eMail: info@borco.de

Markkinakontti Oy, PL 58 / Merstolantie 27, 29201 Harjavalta 020 749 8710

www.borco.info

