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wartość

399zł*

 ■ 80 szt parówek
 ■ 80 szt bułek hot dog french
 ■ 1 butelka Ketchup VII
 ■ 1 butelka Musztarda
 ■ 1 butelka Sos Duński
 ■ 1 butelka Sos Amerykański
 ■ 1 butelka Sos Meksykański







Zysk 
w liczbach*

dzienny

70,21 zł 
miesięczny

2 106,30 zł 
roczny

25 275,60 zł 

cena netto

Zyskujesz 
1,76 zł

Parametry przykładowego leasingu

Parametry przykładowego leasingu
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cena (netto) cena (brutto)

Budget
MODUŁ HOT DOG

12 749,59 zł 15 682,00 zł

cena (netto) cena (brutto)

Professional
MODUŁ HOT DOG

rata miesięczna

opłata wstępna

wartość wykupu

opłata wstępna

wartość wykupu

1 274,96zł
12,75 zł

477,20 zł
rata miesięczna

395,00 zł
3,95 zł

4 858,50 zł3 950,00 zł
150,16 zł





ŚREDNIA
SPRZEDAŻ

hot dogów w sklepach mało  
i średnio powierzchniowych*

 
DZIEŃ

SZTUK
40

sekund
90

25 276



Nie sprzedajemy kota w worku! Przed 
instalacją modułu oceniamy lokalizację 
Twojego sklepu pod kątem potencjału 

sprzedażowego hot dogów.

Audyt lokalizacji

Szkolenia zespołu
Wyposażymy Cię w całą wiedzę.

Kompleksowo przeszkolimy Twój zespół z zakresu:

■ Użytkowania i konserwacji urządzeń

■ Technologii przygotowywania hot dogów

■ Szablonów do dokumentacji HCCP

Szanujemy Twój czas. 90 minut – tylko 
tyle trwa ustawienie i montaż Kącika, 

w tym czasie szkolimy także Twój zespół.

Błyskawiczny montaż

bułka
sosy

parówka

Aby hot dog zachwycił klientów, musi być wykonany 

ze świeżych i wyselekcjonowanych składników.

Gwarantujemy Ci jakość

Dokumentacja HACCP

■ uzupełniające karty do dokumentacji   
        HACCP

■ listy alergenów

Dostarczymy Ci:

Materiały reklamowe



 ■ Obudowa ze stali nierdzewnej 
 90 x 72 x 40 cm

 ■ Podświetlenie LED 
 ■ Dwie komory chłodnicze
 ■ Opiekacz rolkowy do parówek
 ■ Osłona szklana do opiekacza
 ■ Kontakt grill do bułek
 ■ Ekspozytor do hot dogów
 ■ Metalowe etykiety informacyjne
 ■ Szczypce
 ■ Chorągiewka reklamowa
 ■ Plakat reklamowy

 ■ Obudowa z płyty meblowej 
 70 x 75 x 95,5 cm

 ■ Podświetlenie LED
 ■ Opiekacz rolkowy do parówek
 ■ Osłona szklana do opiekacza
 ■ Kontakt grill panini do bułek
 ■ Ekspozytor do hot dogów
 ■ Metalowe etykiety informacyjne
 ■ Szczypce
 ■ Chorągiewka reklamowa

3 950,00 zł


