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NYUDDANNET?

KOM BEDST FRA START MED

- specialister i fodplejeudstyrTillykke med din uddannelse!
En fremtid som selvstændig
erhvervsdrivende ligger lige 
til højrebenet ... og vi vil rigtig
gerne hjælpe dig godt i gang ...

Tillykke med din uddannelse!
En fremtid som selvstændig
erhvervsdrivende ligger lige 
til højrebenet ... og vi vil rigtig
gerne hjælpe dig godt i gang ...

VORES OPSTARTSTILBUD TIL
DIG SOM NYUDDANNET:

50% rabat på det første
serviceeftersyn af din maskine!

Gratis og uforpligtende vejledning
vedrørende køb og vedligehold af udstyr!

En fordelagtig pris på en brugt stol,
samt mulighed for fuld refundering

hvis den brugte stol udskiftes med 
en ny Tofistol inden for det første år!

TofiClean rengøringssæt, forlængerpuder 
og vægbeslag til disse medfølger gratis

ved køb af en ny Tofistol!

FØLG OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/BCCteknik/ 

”Det er når man står med 
håret i postkassen, man 

finder ud af hvad uovertruffen 
kundeservice er. Jeg skylder 

Christian verdens største tak”
 

– Stella Warberg Vinding, 
fodterapeut

”Har lige modtaget min nye 
Tofistol idag, og jeg vil bare 
sige tak til Martin for super 
service både ved bestilling 

og levering”

– Heidi Lydestad-Hansen, 
fodterapeut



Tofi stolen - en investering i din fremtid
Alle dele af Tofi stolen er justerbare, og
de fl este endda elektronisk via den trådløse 
betjening!

Med de motoriserede benstøtter og en
løftekapacitet på 250kg er Tofi -stolen en
investering der skåner din egen ryg. 
Tofi stolen kan indstilles så du altid har
de mest optimale arbejdsstillinger som
behandler –  uanset om du eller din patient 
er høj eller lav.
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er høj eller lav.

Hvem er vi?
BCC teknik er en lille eff ektiv virksomhed i vækst. Vi udfører reparationer på 
udstyr, både direkte fra fodterapeuter, men også fra førende danske leveran-
dører af udstyr. Etableret i 1995 med basis i reparation af maskiner.
I 2012 opkøbte vi Tofi  ApS, dvs produktionen af Tofi stolen, og 5 år senere 
gennemførte vi et generationsskifte med Christian Christiansen som ejer.
Alt sammen basis for det virksomheden idag står for.

Hvor er vi?
Værkstedet er beliggende i Søndersø 
på Nordfyn. Her udfører vi både
reparationer, producerer Tofi stolen 
og arbejder med videreudvikling. 
Vores kunder er altid velkomne til at 
afl evere eller afhente maskiner, eller 
få en demonstration af Tofi stolen.

Hvad kan vi tilbyde?

  Service og reparationer af 
  maskiner, patientstole og 
  sterilisationsudstyr, uanset 
  mærke og type. 

  Stort reservedelslager

  Hurtig service er en selvfølge

  Reparation on-site hvis muligt

  Salg af nye og brugte Tofi 
  patienstole, samt brugte stole
  i andre mærker

  Afhentningsservice via GLS.
  Bestil på www.bccteknik.dk

Christian Sara Martin Helle

Tofi stolen — hvorfor noget særligt?

  Markedets stærkeste stol
  Dansk produceret
  Lav vedligehold

Sidst men ikke mindst er Tofi stolen 
driftssikker og stærk, lavet til at holde 
i mange år!

Der er 3 års reklamationsret på alle 
elektriske og mekaniske dele, og da 
sælger og producent er den samme, 
kan vi altid hurtigt lokalisere og 
reparere fejl.

Hvorfor vælge Leasing?

  En økonomisk løsning
  Det fulde beløb er
  fradragsberettiget
  Ingen ekstra gebyrer
  Trygheden ved samarbejde
  med et velkonsolideret fi rma
  Gem din opsparing til
  andre investeringer

Se meget mere om leasing på
på www.tofi stol.dk

BCC teknik aps . Birkemosevej 10 . 5471 Søndersø . Tlf: 48 39 24 30 . CVR: 34700516

www.tofistol.dk . kontakt@bccteknik.dk . Konto nr: 6863 2004732

- din servicepartner

Eksempler på økonomien ved valg af leasing

EKS. 1 - køb af Tofistol m/håndbetjening
 Ydelse ved udbetaling på 10% af købsprisen*

Løbetid

36 mdr.
48 mdr.

Købspris

37.900,- kr.
37.900,- kr.

Udbetaling

3.790,- kr.
3.790,- kr.

Opstartsgebyr

600,- kr. 
600,- kr. 

Månedlig ydelse

1.023,- kr.
801,- kr.

Scrap pris

500,- kr.
500,- kr. 

 Ydelse ved udbetaling på 0% af købsprisen*

Løbetid

36 mdr.
48 mdr.

Købspris

37.900,- kr.
37.900,- kr.

Udbetaling

0,- kr.
0,- kr.

Opstartsgebyr

600,- kr. 
600,- kr. 

Månedlig ydelse

1.137,- kr.
890,- kr.

Scrap pris

500,- kr.
500,- kr. 

EKS. 2 - køb af Tofistol m/fodbetjening, forlængerpuder og vægbeslag

 Ydelse ved udbetaling på 10% af købsprisen*

Løbetid

36 mdr.
48 mdr.

Købspris

41.598,- kr.
41.598,- kr.

Udbetaling

4.159,80 kr.
4.159,80 kr.

Opstartsgebyr

600,- kr. 
600,- kr. 

Månedlig ydelse

1.123,- kr.
879,- kr.

Scrap pris

500,- kr.
500,- kr. 

Ydelse ved udbetaling på 0% af købsprisen*

Løbetid

36 mdr.
48 mdr.

Købspris

41.598,- kr.
41.598,- kr.

Udbetaling

0,- kr.
0,- kr.

Opstartsgebyr

600,- kr. 
600,- kr. 

Månedlig ydelse

1.247,- kr.
977,- kr.

Scrap pris

500,- kr.
500,- kr. 

* Beløbene i de viste eksempler er vejledende og eksklusiv moms.

  Forudsætter positiv kreditvurdering.
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