
EMTECHIPH.PL         OFFICE@EMTECHIPH.PL 

WYNAJEM
DŁUGOTERMINOWY

MASZYN
DO CZYSZCZENIA
SUCHYM LODEM



EMTECHIPH.PL         OFFICE@EMTECHIPH.PL 

PIERWSZY ROK WYNAJMU:
* Wynajem maszyny Ares 50* do czyszczenia suchym lodem z opcją maszyny

zastępczej w razie awarii i serwisem do 24h 3 600,00 zł x 12 miesięcy

43 200,00 zł netto

* Suchy lód z dostawą w kontenerach do 50km 5,00 zł x 1000 kg x 12 miesięcy

= 60 000,00 zł netto

Łącznie 103 200,00 zł netto

DRUGI ROK WYNAJMU:
*Wynajem maszyny Ares 50* do czyszczenia suchym lodem z opcją maszyny

zastępczej w razie awarii i serwisem do do 24h 3 600,00 zł x 12 miesięcy

43 200,00 zł netto

* Suchy lód z dostawą w kontenerach do 50km 5,00 zł x 1000 kg x 12 miesięcy

= 60 000,00 zł netto

* Rabat za kontynuację wynajmu – 1,5%

Łącznie 101 652,00 zł netto

TRZECI ROK WYNAJMU:
*Wynajem maszyny Ares 50* do czyszczenia suchym lodem z opcją maszyny

zastępczej w razie awarii i serwisem do do 24h 3 600,00 zł x 12 miesięcy

43 200,00 zł netto

* Suchy lód z dostawą w kontenerach do 50km 5,00 zł x 1000 kg x12 miesięcy

= 60 000,00 zł netto

* Rabat za kontynuację wynajmu – 3%

Łącznie 100 104,00 zł netto
* oferta dotyczy wynajmu maszyny do czyszczenia suchym lodem ARES 50, 

w celu poznania oferty dotyczącej innej oferowanej maszyny prosimy
o kontakt z biurem w celu ustalenia szczegółów przygotowania oferty.

Cena suchego lodu może ulec zmianie.

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY MASZYNY
DO CZYSZCZENIA SUCHYM LODEM ARES-50



PIERWSZY ROK UŻYTKOWANIA:
* Zakup maszyny ARES 50* - (13 800 EUR) 69 900,00zł netto

* Zakup kontenerów ICO 130 2x (440 EURO) 4 400,00 zł netto

* Zakup suchego lodu 1000kg x 5,00 zł x 12 miesięcy 60 000,00 zł netto

* Transport do 50km 2,00 zł/km x 8 kursów x 12 miesięcy 9 600,00 zł netto

Łącznie pierwszy rok użytkowania 143 900,00 zł netto

DRUGI ROK UŻYTKOWANIA:
*Serwis maszyny 15% - 10 485,00 zł netto

* Zakup suchego lodu 1000kg x 5,00 zł x 12 miesięcy 60 000,00 zł netto

* Transport do 50km 2,00 zł/km x 8 kursów x 12 miesięcy 9 600,00 zł netto

Łącznie w drugim roku użytkowania 80 085,00 zł netto

TRZECI ROK UŻYTKOWANIA:
* Serwis maszyny 37,5% 26 212,50 zł

* Zakup suchego lodu 1000kg x 5,00 zł x 12 miesięcy 60 000,00 zł netto

* Transport do 50km 2,00 zł/km x 8 kursów x 12 miesięcy 9 600,00 zł netto

* Naprawa kontenerów 2 200,00 zł

Łącznie w trzecim roku użytkowania 95 812,50 zł netto
* oferta dotyczy zakupu maszyny do czyszczenia suchym lodem ARES 50,

w  celu poznania oferty dotyczącej innej oferowanej maszyny prosimy
o kontakt z biurem w celu ustalenia szczegółów przygotowania oferty

Cena suchego lodu może ulec zmianie.
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ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ ARES-50


