
*Berekend op 60 maanden -30 dagen per   
maand ex kosten cashless betaalsysteem

24/7 SHOP

VANAF € 8 / DAG*



Opvolging 
___
Je hebt de mogelijkheid om 
vanop afstand de verkopen en 
opbrengsten te controleren. 

Dit is geïntegreerd bij het 
cashless systeem en een 
optie indien men wenst te 
werken zonder het cashless 
systeem.

UNIEK IN ZIJN SOORT 

Betaalsystemen
___

`
Er kunnen tot drie verschillende 

betaalsystemen gecombineerd worden

Publiciteit
___
Op de zijkanten van de 
automaat of van de behuizing 
kan er publiciteit worden 
aangebracht. 

Sterker nog, wij plaatsen deze 
GRATIS bij aankoop van een 
automaat met behuizing.

GEKOELDE 
VOEDINGS - BROOD - FRUIT
AUTOMAAT MET LIFT 

Grote productcapaciteit en variatie mogelijk
___ 

Door de grote flexibiliteit van de indeling EASYLEX SYSTEEM én met 
een maximum van 6 lades kan je een ruime variatie aan gerechten,

dranken, groenten of andere aanbieden.

Munten Biljetten   Cashless

Uitbreidingsmogelijkheden
___

Er kunnen tot 4 automaten op 1 betaalmodule gekoppeld worden.



Koude, warme dranken en snacks. 
Kopen, huren of full service.

Jij kiest in functie van jouw 
behoefte en budget.

Technische gegevens

Afmetingen     183x80.3x97
Energy supply    230V

EASYFLEX
DELIVERY
SYSTEM

ELEVATOR PRODUCT
DELIVERY

DETECTION
PHOTOCELLS

OPTIMISED
CAPACITY AND

VOLUME

VANDAL-PROOF
LOCK

ENERGY-SAVING
LED LIGHTING



GARANTIE

1 jaar op onderdelen exclusief transportkosten en werkuren.

Service & technische bijstand *

Wij kunnen 2 formules aanbieden:

BASIC

• Bijstand per telefoon 
• 1-jaarlijkse check up en nazicht 
• Ex-onderdelen, verplaatsingen en werkuren 

FULL

• Bijstand per telefoon
• 1-jaarlijkse check up en nazicht
• Onderdelen, verplaatsingen en werkuren inbegrepen

*specificaties kunnen worden aangevraagd

Servicedienst is bereikbaar per mail of telefonisch tussen 
9 en 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Een interventie dient steeds per mail te worden 
doorgegeven / bevestigd op het opgegeven email adres,

onze reactietijd gaat van 24 - 36 uur.



Adres
Lodderstraat 14 V/W
2880 Bornem

Website
www.evc.be

Telefoon
+32 473 85 28 20

E-mail
info@evc.be


