
Håll det i tre månader eller hela säsongen
Vi hjälper dig att välja tidsplan och en maskin som är rätt för dig.

Din mjukglassmaskin kommer att levereras till din dörr och när du 
är färdig med maskinen hämtar vi upp den. Och om något skulle gå 

snett med din maskin, tar vi hand om den. Om några få månaders 
försäljning av mjukglass övertygat dig om dess långsiktiga värde, är 

du välkommen att köpa maskinen när hyresperioden löpt ut.

LÅNGTIDS HYROR
FRÅN GWIN SVERIGE

 
Den extra förtjänst som mjukglass försäljning ger är tydlig. Men kanske 

är du inte beredd att ta den initiala investeringskostnaden. Vi har den 
perfekta lösningen: vi ger dig möjligheten att hyra en av våra GWIN 

mjukglassmaskiner. Mot en låg avgift kan du uppleva fördelarna 
med att sälja en produkt med en vinstmarginal på 70 %. Och 

produkten säljer - du kommer att finna många människor som gör 
spontanköp när de ser en mjukglassmaskin redo att servera en 

välsmakande upplevelse.

Prislista

En dag:   1000 kr. / dag (leveranskostnader tillkommer)

En månad:   800 kr. / dag (24.000 kr / månad)

Tre månader:  500 kr. / dag (15.000 per månad)

Sex månader:  300 kr. / dygn (9.000 kr / månad)

Introduktionserbjudande från GWIN
Teckna ett sex månaders hyresavtal och få  

20 kartonger mjukglassmix på köpet!
Detta betyder att de första 2.160 mjukglass strutarna du säljer 

är på vår bekostnad. Värdet av detta erbjudande uppgår 
till 43.200 kr*. Men du måste beställa snart, eftersom 

detta erbjudande endast är tillgängligt under 
en begränsad tid.



KORTTIDS HYROR 
FRÅN GWIN SVERIGE

Glass är den perfekta ”isbrytaren”. En mjukglassmaskin från GWIN ger 
konferenser, fester och eventbås en extra rolig dimension samt drar 
folkmassa till sig. Det är svårt att stå ut i mängden, så ge folk något 
speciellt. Mjukglass är en utmärkt förströelse mellan talarna vid 
konferensen, en humörlyftare vid fester och en toppsäljare vid 
sommar festivaler. Kom med i matchen genom att hyra en 
mjukglassmaskin från GWIN.

En dag, en vecka eller längre – det är upp till dig
Vi levererar en mjukglassmaskin till dig oavsett om det gäller ett endags 
event, en veckolång konferens eller en installation för en säsong. Våra 
maskiner är enkla att använda och mycket pålitliga. Om du skulle behöva 
hjälp, står vår kundservice avdelning redo att hjälpa till.

Box 39
SE-245 21, Staffanstorp

Tel:  046-258 938
Fax: 046-239 811
www.gwin.se

Introduktionserbjudande från GWIN
Teckna ett sex månaders hyresavtal och få  
20 kartonger mjukglassmix på köpet!
Detta betyder att de första 2.160 mjukglass strutarna  
du säljer är på vår bekostnad. Värdet av detta erbju-
dande uppgår till 43.200 kr*. Men du måste beställa 
snart, eftersom detta erbjudande endast är  
tillgängligt under en begränsad tid.

Prislista

En dag:   1000 kr. / dag (leveranskostnader tillkommer)

En månad:   800 kr. / dag (24.000 kr / månad)

Tre månader:  500 kr. / dag (15.000 per månad)

Sex månader:  300 kr. / dygn (9.000 kr / månad)


