ALLES IN EN RONDOM
DE KOFFIEMACHINE
voor een vast bedrag per maand
Volledig ontzorgd genieten van de duurzame
horecakwaliteit koffie van Segafredo!
•	Koffie en apparatuur voor een vast bedrag
per maand*
•	Geen aanschafkosten voor apparatuur
•	Prijs inclusief onderhoud en reparaties**
• Inclusief Segafredo porselein
•	Uitbreiding met chocolademelk en
theeconcept mogelijk

NU VAN
AF
€ 99*,PER
MAAND
!

* Dit betreft de Caffematic 2 zonder Cup & Cool. Alle andere prijzen zijn incl. Cup &
Cool. Je betaalt een vast bedrag per maand voor de koffieapparatuur, in overleg is ook het
automatisch afsturen van koffiebonen en de bijbehorende supplementen voor een vast bedrag
mogelijk.
** Het onderhoud en reparaties zijn inbegrepen bij regulier gebruik en onderhoud van de
apparatuur. Reparaties en onderhoud door het niet juist gebruiken van de apparatuur komt
voor rekening van de huurder.

CAFFEMATIC 2

CAFFEMATIC 8

LA SAN MARCO
PLUS 5 TOUCH

10 - 30 medewerkers

30 - 60 medewerkers

60 - meer medewerkers

• Gebruiksvriendelijk touchscreen

• Gebruiksvriendelijk touchscreen

• Gebruiksvriendelijk touch LCD display

• Incl. koppenwarmer en melkkoeler

• Incl. koppenwarmer en melkkoeler

• Incl. koppenwarmer en melkkoeler

• 7 x 2 koffievariaties

• 7 x 2 koffievariaties

• 30 koffievariaties

• Heet water functie

• Heet water functie

• Heet water functie

• Aansluiting op waterleiding mogelijk

• Aansluiting op de waterleiding mogelijk

• Aansluiting op de waterleiding

• Gemakkelijke dagelijkse reiniging

• Gemakkelijke dagelijkse reiniging

• Gemakkelijke dagelijkse reiniging

• 8ltr waterreservoir

• 2 molens: voor perfecte espresso-

•	2 molens: voor perfecte espressoén koffievarianten

én koffievarianten
•	Mogelijkheid voor melktopping
i.p.v. verse melk
• Chocolademelk functie

Prijs per maand vanaf € 124,95

Prijs per maand vanaf € 189,95

•	Mogelijkheid voor melktopping
of chocolademelk
• Optie voor betaalunit
•	Optie voor telemetrie (online inzage
in verbruik per machine)

Prijs per maand vanaf € 204,95

WAAROM EEN KOFFIEMACHINE HUREN?
Ben je op zoek naar de allerbeste koffie voor je collega’s of gasten
en wil je niet voor verrassingen komen te staan door bijvoorbeeld
achteraf onverwachte kosten te betalen? Dan is het huren van een
koffiemachine voor jou en je organisatie dé oplossing!
Vanaf €99,*- per maand kun je de huur en de totale invulling in en
rondom koffiemachine aan ons overlaten. Voor dit bedrag wordt de
machine door ons geplaatst en periodiek onderhouden. Op de huur van
een koffiemachine is een all-in servicecontract van toepassing.
De koffiebonen, duurzame horecakwaliteit koffie van Segafredo, en
supplementen zoals melk, suiker en koek, kun je 24/7 bestellen in de
online bestelportal van Segafredo. Indien gewenst kunnen wij deze
taak eveneens ontzorgen. Wij maken hier dan graag afspraken over.
koffiemachine aan ons overlaten.
* Je betaalt een vast bedrag per maand voor de koffieapparatuur, in overleg is ook het automatisch
afsturen van koffiebonen en de bijbehorende supplementen voor een vast bedrag mogelijk.

Vrijblijvend passend advies ontvangen over het huren van een
koffiemachine? Neem dan contact met ons op:
info@tiktak-segafredo.nl/+31 (0)50 317 63 00/www.segafredo.nl

