
Afmetingen en gewicht
zonder voet:  H x B x D (cm):  80 x 40 x 40 – 40kg

gk06 – 04 x 04 x 061  :)mc( D x B x H  :teov tem

Omgevingstemperatuur  -10°C / 50°C

Stroomgebruik
- aansluiting: 230V – 50Hz
- verbruik: 60 W max

Sluiting 3-punts vergrendeling voor optimale veiligheid
(standaard worden 2 veiligheidssleutels meegeleverd)

U overweegt een jetonautomaat te installeren 
en te werken met jetons voor uw uitbating ? 
Een slimme beslissing !

Jetons en zo’n automaten bieden tal van voordelen…

•   geen cashgeldstromen meer: dat verhoogt de veiligheid
•   "fouten" of  "verleidingen" verminderen of verdwijnen: uw ontvangsten zijn steeds correct
•   prefi nanciering van de omzet: men koopt imers een "voorraad" jetons vooraf
•   jetons hebben een promotionele waarde
•   tal van jetons “verdwijnen” in het circuit: zuivere winst voor u als uitbater
•   snellere afhandeling van betaling door uw klanten dus meer tijd voor pure dienstverlening: 
 uw medewerkers worden ontlast van rekenwerk en kunnen sneller bedienen
•   automatische valsgelddetectie

Compacte wisselautomaat met 2 hoppers voor 
muntuitgifte (jetons en/of wisselmunten). biljetlezer NV10, 
muntproever RM5-HD, valsgelddetectiesysteem, veiligheids-
slot en een duidelijke klanten display.

U kiest zelf of munten en biljetten of slechts 
één van beiden aanvaard worden.
Capaciteit
+/- 6.000 munten (verdeeld over twee “hoppers”) 
 doch afhankelijk van:

-  gekozen diameter van de jetons 
 (min. 18 /max. 30 mm)
 

 
Informatie-in/output
-  leegmeldsysteem
-  complete transactieregistratie en -uitlezing 
 (bvb. naar Excel) d.m.v. geheugenkaartje 
 (SDC : secure digital card) perfect mogelijk
-  eigen confi guratieaanpassing en “machine cloning” 
 mogelijk via SDC 
Personalisering

Toepassingen:
-  sportclubcafetaria’s
-  parkings
-  culturele centra
-  horeca / discotheken / feestzalen / festivals / events
-  recreatieparken
- winkels
-  carwash
-  catering / vending
-  benzinestations (bvb. plaatsing naast de koffi eautomaten)
-  scholen 
- sportcentra, zwembaden, , wassalons, 
 zonnecenters, ...

Prijs € 2.495 excl. btw/tva/vat

inclusief :
-  afdekplaatje muntacceptor
-  standvoet
-  configuratie wisselwaarden
 volgens uw opgave
- 2 interventies binnen eerste 
 12 maanden na levering
- gebruiksklare afl evering op locatie
 met uitgebreide montage- en 
 gebruiksinstructie (+/- 1 uur) en 
 inwerkingstelling (op plaatsingslocatie  
 moet 220 V aansluiting aanwezig zijn 
 binnen een afstand van 1 meter) 
- gratis telefonische support
- leveringstransport (*)

 korting 2 stuks : 5,00 % 
 korting 3 stuks : 7,00 % 
 korting >= 4 stuks : te bespreken
 

Exclusief muurbevestiging

Service-fee na levering 
(na eerste twee inclusieve interventies)

- op locatie : 150 €/uur (transport inbegrepen (*))
- telefonische bijstand : gratis (zowat 95 %  
 der eventuele problemen kunnen telefonisch  
 worden verholpen)

Service-fee is exclusief eventuele onderdelen 
die buiten fabriekswaarborg- en/of waarborg-
periode vallen

Leveringstermijn
- in principe uit stock

Betalingsvoorwaarden
 

Waarborg
1 jaar fabrieksgarantie vanaf leveringsdatum

(*) <= 150 km vanaf  Brasschaat (h/t)
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- maximaal : +/- 4 à 6 weken

- voorafbetaling bij bestelling

Bredabaan 1065, 2930 Brasschaat

extra kilometers: 0,80€/km

Info, Verkoop, Service & Facturatie 
via onze partner YDZZ BVBA

> 150 km h/t: forfait 125€ + 

- configuratie al dan niet met optie wisselgeld

De ITD PRO CHANGER kan volledig 
gepersonaliseerd worden (zie afbeelding).
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ITD bvba adviseert en levert 3 soorten plastic jetons 
voor gebruik in jetonautomaten:

SORTEERBORDEN

•  aanbevolen aantal bij aanschaf automaat : min. 6000, beter nog 10.000 stuks (tal van jetons raken immers “verloren”)
•  om de capaciteit van uw jetonautmaat ten volle te benutten, raden we 25mm jetons aan (ter vergelijking: 2 euromuntstuk = 25,50mm)
•  2e kleur soms aangeraden om onderscheid te maken voor bvb. uitgedeelde gratis jetons of jetons voor medewerkers, jeugd, bedrijven, vips, ...
•  prijzen variëren met soort, grootte, bestelaantal : vraag een gedetailleerde offerte
•  leveringstermijn : +/- 3 weken na goedkeuring jetonontwerp

Sorteerborden zijn niet enkel handig om jetons te bewaren en om ze snel te tellen. Soms kan het nodig zijn om naast de jetonverkoop via de 
automaten, ook iemand in te schakelen die rechtstreekse kassajetonverkoop organiseert. Soorteerborden maken dat erg makkelijk ...

ITD bvba heeft 2 soorten in zijn assortiment :

Gegraveerd Monochroom bedrukt

soft plastic
500 jetons
10 €/stuk

-  kortingen mogelijk
 voor grote 
 aantallen 

- levering uit stock

hard plastic
1000 jetons
20 €/stuk

Tip: uw logo op de rectozijde, één of meerdere sponsors op de versozijde

Polychroom bedrukt

Alle vermelde prijzen zijn in euro, exclusief 21% BTW, ex. works - levertijden en 
offertes zijn vrijblijvend en niet bindend - bestellingen gebeuren uitsluitend schriftelijk 
en/of per mail. 
Elke overeenkomst met I.T.D.-PartyCoin bvba is onderworpen aan onze algemene 
verkoopsvoorwaarden (te consulteren op onze website)

Accessoires
JETONS
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