
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Fryseboks for iskrem/frossenvarer, 170cm
bredde, skyvedører i glass i toppen fra Elcold, Dadu Ledai, pent brukt

 2.950,- eks mva ID: 37600 Stk. 1  

Beskrivelse:

Fryseboks / butikkfryser / frossendisk for iskrem / frossenvarer, fryser / iskremfryser / skyvedører i glass i

toppen.

Produsent: Elcold

Logo: Iskremreklame: Dadu Ledai (kan folieres over av kjøper)

Noe bulker/riper/skrammer, men fungerer som den skal

Vanlig 1fas 230V strøm, 290W.

Mål:

170cm bredde

85 cm dybde

92 cm høyde

---

Selges slik den står, men med 10 dagers åpent kjøp mot tekniske feil, slik at kjøper kan sjekke at alt er

ok før handelen er endelig.

---

Prisen er oppgitt pr stk, eks mva.

https://www.movement.as
https://www.movement.as/storkjokken-og-butikkinnredning/storkjokken-og-restaurant/kjol-og-frys/fryseboks-for-iskrem-frossenvarer-170cm-bredde-skyvedorer-i-glass-i-toppen-fra-elcold-dadu-ledai-pent-brukt-37600.html


Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 161860080
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