KOOP EEN BEN & JERRY’S
VRIEZER EN KRIJG UW EERSTE

IJSLEVERING GRATIS!
EV500

Deze staande vriezer is een topper voor
het presenteren van uw uitgebreide
Ben & Jerry’s assortiment. Ideaal
voor onder andere take away & home
delivery of avond winkels.

FOCUS 106

Deze vriezer is perfect voor onder
andere horeca & recreatie ondernemers,
take away of home delivery.
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FOCUS 73

De standaard Ben & Jerry’s
vriezer. Handig voor onder andere
horeca & recreatie ondernemers,
take away of home delivery.

*Kijk voor de voorwaarden op de achterkant.

Ben & Jerry

KOOP EEN BEN & JERRY’S
VRIEZER EN KRIJG UW EERSTE

IJSLEVERING GRATIS!
HOE WERKT HET?
STAP 1:
KIES UW IDEALE VRIEZER
Vakken

Type vriezer

Afmeting
Afmeting
HxBxD
in cm
HxBxD in cm
(circa)

Focus 73

85 x 73 x 66

Focus 106
Expo 500

Type vriezer

Energieverbruik
Kw/24h
Energieverbruik
Kwh per dag

Prijs excl. BTW
Prijs excl. BTW

de in ijs
Excl.
verwijderingsbijdrage

9

1,9

¤ 499,-

¤ 5,60

85 x 106 x 66

12

2,5

¤ 553,-

¤ 7,00

199 x 67 x 77

5 planken

7,39

¤ 1599,-

¤ 18,20

Vakken

De vriezers zijn inclusief:
1 jaar garantie + gratis slot + aflevering + mooi Ben & Jerry’s design

STAP 2:
BESTEL UW VRIEZER OP WWW.IJSEXPRESS.NL/VRIEZERDEAL
of
STAP 3:
NEEM CONTACT OP MET IJSEXPRESS OP SALES@IJSEXPRESS.NL OF 085-3035510
GRATIS EERSTE IJSLEVERING PER VRIEZER
Focus 73 : 6 HE Pints & 7 HE Mini Cups óf 20 HE Mini Cups
Focus 131 : 6 HE Pints & 9 HE Mini Cups óf 22 HE Mini Cups
EV 500
: 20 HE Pints & 10 HE Mini Cups
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze afdeling verkoopbinnendienst,
bereikbaar via telefoon: 010-4394786 of via e-mail: verkoop.binnendienst@unilever.com
Voor meer informatie kijk op www.olaverkoop.nl/benjerrykoopvriezer
Actievoorwaarden: Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Per ondernemer kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden van deze actie.
Van deze actie kunt u profiteren t/m week 52 2021.
*Maximaal 1 koopvriezer per klant. > U mag de afgelopen 3 jaar geen gebruik hebben gemaakt van deze actie. > Aanbod geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.
> Betaling onder rembours (contant/pin) bij aflevering van de vriezer of per vooruitbetaling (dit wordt van tevoren afgesproken). > De vriezer wordt uw eigendom. > Alle genoemde prijzen
zijn excl. 21% btw. > Alle genoemde prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage. > Alle vriezers worden door IJsExpress geleverd inclusief 1 jaar After Sales & Services, excl. glas, verlichting,
scharnieren of schade als gevolg van molest en slecht onderhoud. > IJsExpress aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolg schade, derhalve bent u zelf bij uitval verantwoordelijk voor
vervangende vriescapaciteit om de voortgang van uw verkoop te waarborgen tot de storing is verholpen. > Ben & Jerry’s is niet verantwoordelijk voor de door IJsExpress verkochte en
geleverde vriezers, noch voor onderhoud of reparatie; bij klachten dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met IJsExpress (telefoon: 085-3035510 of email: sales@ijsexpress.nl).
> De vriezers worden via Veld Koeltechniek afgeleverd. > Ben & Jerry’s is niet verplicht het ijs wat verloren is gegaan als gevolg van een defect te vergoeden. > Voor de levering van de
vriezer wordt door de transporteur met u telefonisch een afspraak vastgelegd. Indien ondanks deze afspraak de vriezer niet afgeleverd kan worden, zullen de gemaakte transportkosten
vanwege een vergeefse rit aan u in rekening worden gebracht.

