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SMART CITY SOLUTION 

• 10st BigBelly Solar 5 
• 5st SmartBelly 5. 
• Huvfolie 
• Askplåt 
• Monterat betongfundament 
• Odormask (Luktborttagare) 
• Design support 
• Klotterskyddad designfolie fram & baksida. 
• Mjukvara CLEAN (1 år) 
• Utbildning 
• 1st låda miljösäck 
• Transport 
• Vid hyra ingår fullvärdesförsäkring och service.

Köpa 
490.000:-

Hyra (12 mån) 
1613:- st/månad (24.200:- / mån)

Erbjudande vid beställning innan 
28 Februari med leverans senast 30:e maj 2017.

 Om ni hyr på kampanjerbjudande får ni vid köp efter 12 
månader dra av 35% mot ordinarie listpris.

Vid beställning eller sortiment ring eller e-posta: 

010-4952495 - order@ewf.se - ewf.se 

mailto:order@ewf.se
http://ewf.se
mailto:order@ewf.se
http://ewf.se
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CLASSIC 

• 13st BigBelly Solar 5 

• Huvfolie 
• Askplåt 

• Monterat betongfundament 
• Odormask (Luktborttagare) 

• Design support 
• Klotterskyddad designfolie fram & baksida. 

• Mjukvara CLEAN (1 år) 
• Utbildning 

• 1st låda miljösäck 
• Transport 

• Vid hyra ingår fullvärdesförsäkring och service.

Köpa 
490.000:-

Hyra (12 mån) 
1861:- st/månad (24.200:- /mån)

Erbjudande vid beställning innan 
28 Februari med leverans senast 30:e maj 2017.

 Om ni hyr på kampanjerbjudande får ni vid köp efter 12 
månader dra av 35% mot ordinarie listpris.

Vid beställning eller sortiment ring eller e-posta: 

010-4952495 - order@ewf.se - ewf.se 

mailto:order@ewf.se
http://ewf.se
mailto:order@ewf.se
http://ewf.se
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TOPLINE EDITION 

• 10st BB5 med fotpedal 
• Rullkärl 
• Huvfolie 
• Askplåt 
• Monterat betongfundament 
• Odormask (Luktborttagare) 
• Design support 
• Klotterskyddad designfolie fram & baksida. 
• Mjukvara CLEAN (1 år) 
• Utbildning 
• 1st låda miljösäck 
• Transport 
• Vid hyra ingår fullvärdesförsäkring och service.

Köpa 
490.000:-

Hyra (12 mån) 
2420:- st/månad (24.200:- /mån)

Erbjudande vid beställning innan 
28 Februari med leverans senast 30:e maj 2017.

 Om ni hyr på kampanjerbjudande får ni vid köp efter 12 
månader dra av 35% mot ordinarie listpris.

Vid beställning eller sortiment ring eller e-posta: 

010-4952495 - order@ewf.se - ewf.se 

mailto:order@ewf.se
http://ewf.se
mailto:order@ewf.se
http://ewf.se

