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UW XWEB IS
GELD WAARD!
Geldig tot 31/12/2017

Ontdek de nieuwe Dixell XWEB EVO
Uw oude toestel is geld waard!

Waarom inruilen?
• Maakt geen gebruik van Java, dus compatibel met alle browsers, tablets en smartphones.
• Gebruiksvriendelijke interface, volledig personaliseerbaar per gebruikers login.
• Data van de verschillende ruimtes kunnen in één grafiek worden weergegeven.
• Real-time grafiek van de laatste drie uren.
• Intelligentere waarschuwing bij alarm, met prioriteit.
• HACCP-afdruk in enkele klikken.*
• Lay-out zonder beperking ivm. afbeeldingen.*
• Kwaliteitsmeter per ruimte: u ziet vlot hoe goed de koeling werkt.*
• ...

Omruilprocedure
1. Koop het nieuwe toestel aan
2. Controleer het serienummer op uw oude toestel, de eerste vier cijfers staan voor het jaartal. U vindt het serienummer op de
zijkant van uw toestel (bij DIN-rail model) of op de achterzijde van het toestel (bij wandmontage). Het serienummer wordt
ook weergegeven op de factuur (tip: via het e-Frigro webplatform kunt u online uw facturen raadplegen).
3. Stuur uw oude toestel retour, gebruik hiervoor het retourformulier dat u kunt terugvinden op onze website.
4. Na controle ontvangt u een creditnota met de bijhorende waarde.
Ruil uw oude model in en ontvang onderstaande waarde
Type

Datum serienummer

XWEB 300

Voor 2012

Omruilwaarde
EUR
50,00

XWEB 500 / XWEB 500 DINRAIL

Voor 2012

150,00

XWEB 300

Vanaf 2012

100,00

XWEB 500 / XWEB 500 DINRAIL

Vanaf 2012

250,00

* Functionaliteit vanaf Xweb EVO 500
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Deze aanbieding is enkel geldig voor professionele installateurs.

De Dixell XWEB EVO toestellen bieden een heel aantal voordelen ten opzichte van de vorige reeks. Ze zijn onmisbaar voor een
vlotte registratie en analyse van de koel- en vriescellen.
U kunt uw oude toestellen vervangen door de nieuwe reeks en bij inlevering van uw oude toestel ontvangt u een restwaarde,
afhankelijk van uw type toestel.

