
TIJDELIJKE INRUILACTIE
Van 14 november t/m 31 december 2022

INRUILEN WAS NOG NOOIT ZO GUNSTIG
Doordat energieprijzen sterk stijgen neemt het besparingspotentieel fors toe.
Alle Winterhalter types zijn leverbaar met energie-terugwinning.
Machines met energie-terugwinning komen in aanmerking voor EIA.
Naast koop ook mogelijkheid tot lease.
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UC-S vanaf € 4.442,25Koop PT-M vanaf € 9.883,50 UF-M vanaf € 11.960,25
UC-S vanaf € 154,00 / mndFinancial Lease PT-M vanaf € 344,00 / mnd UF-M vanaf € 416,00 / mnd
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Wanneer u tussen 14 november en 31 december 2022 een nieuwe 
Winterhalter vaatwasmachine koopt krijgt u direct 25% inruilkorting op de 
bruto aanschafprijs. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief actiekorting en 
exclusief BTW. Genoemde tarieven financial lease o.b.v. 36 maanden. U bent 
automatisch eigenaar na looptijd. De actie is van toepassing op alle type
 vaatwassystemen en waterbehandeling. 

TIJDELIJKE INRUILACTIE
Van 14 november t/m 31 december 2022

Onderstaand ziet u een vergelijking tussen oude en nieuwe Winterhalter modellen met energiebesparende opties. Nieuwe modellen verbruiken 
fors minder water dan oude modellen. Doordat ten eerste het energieverbruik sterk afhankelijk is van het waterverbuik en ten tweede de energie-
prijzen recent zeer sterk zijn gestegen, onstaan aanzienlijke verschillen. In combinatie met onze leasemogelijkheden kan het zijn dat bij 
vervanging door een nieuw en zuinig model uw maandelijkse lasten nauwelijks toenemen. En dit zonder investering! Wij rekenen 
het graag aan u voor op basis van uw persoonlijke situatie.

Exploitatiekosten omvatten kosten van water, energie voor verwarming van water en reinigingsmiddelen, waarbij gerekend is met € 2,00/m3, € 0,50/kWh en bruto prijzen Winterhalter chemie. UC V02 o.b.v. ECO-programma. Koud water toevoer. 
Personele kosten en servicekosten zijn niet inbegrepen. Machines met energie-terugwinning (Energy) komen in aanmerking voor Energie-Investeringsaftrek (EIA). Uw exacte NETTO voordeel is afhankelijk van o.a. bedrijfsvorm en resultaten, en 
bedraagt maximaal € 1.126,13.
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Vraag advies aan uw 
Dealer of Winterhalter!

085-2030035
info@winterhalter.nl


