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Purple Edition!
Vi på RetailDirect har tagit fram en ny design 
helt diskret i lila färg för att 
gardera oss emot eventuellt 
exponeringsförbud av tobak!

Alla priser i broschyren är exklusive moms och RetailDirect Scandinavia AB 
förbehåller sig rätten att ändra priser efter 2017-08-01.

Tar enbart tar upp 0,96kvm i butiksyta (1,2 
meter i bredd och 0,8 meter i djup) samtidigt 
som utrustningen säljer ca 2000 artiklar.

Lätt för personalen att fylla på med en maximal 
påfyllnadshöjd om 1,7 meter.

Inbrottssäkert och hållbart med ytterhölje i stål 
och invändiga produktkolumner i plåt.

Givetvis fungerar A o B med automatisk 
avräkning ifrån ert varulager!

Pilarna på fronten blinkar när tobaksvara ska 
levereras ut till kund.

10” pekskärmar monteras direkt i kassan,
kunden handlar sin tobak på samma sätt 
som de alltid har gjort genom att beställa av 
kassapersonalen (ingen tappad försäljning 
p.g.a. att kunden skall lära sig en ny köp rutin).

Kassapersonalen skriver ut streckkodskvittot 
och skannar som vilken vara som helst.

Kunden checkar ut varorna när de lämnar 
butiken via självskanning.

Investeringskostnad från blygsamma 196 900:- 
ex moms.



2015

Kunden har tidigare haft Tobaksautomater från
Azkoyen som har tagit mycket plats. För att få en
högre kapacitet för cigaretter så har kunden valt att
köra med dubbla cigarettautomater detta innebär att
de endast behöver fylla på varor en ggr i veckan.

Vi har integrerat den kompakta automatinstallationen
bredvid bankomat och förbutik med spel etc.

Kommentar ifrån 
en handlare

Därför väljer jag 
RetailDirect

Kompakta utrustningar 
som är lätta att använda 
för både kunder och 
personal samt ett förde-
laktigt pris hälsar Johan 
Olsson handlare på ICA 
Nära Hindås.

Källa: Johan Olsson, 
muntligt och via e-post

Besök gärna vår hemsida

www.retaildirect.se

Installationsbilder på våra automatsystem
Priset för en standardanläggning är endast 183 900:- ex moms. Vi marknadsför endast fabriksnya utrustningar 
specificerade efter kundens önskemål d.v.s inga omstripade eller rekonditionerade inbytesmaskiner till nedsatta 
priser. Hos oss är alltid utrustningarna fabriksnya eftersom inget annat motsvarar våra höga krav.

2015

Tidigare så stod det gamla tobaksautomater ifrån
Azkoyen som har krånglat nästan hela tiden och var
mycket skrymmande.

Vår installation av tobakssystem ifrån Chrystal-serien
som endast har tagit upp en yta om 80x120cm har
resulterat i att kunden har plats för andra produkter
att sälja som t ex. blommor.

2015

Vi har integrerat den kompakta automatinstallationen 
med butikens postavdelning på ett sådant sätt att 
kunderna ostört skall kunna utföra sina postärenden 
samtidigt som andra kunder samtidigt handlar ur 
automaterna.

Samtidigt flyter kundtrafiken in och ut ur 
butiken helt ostört tack vare det specialanpassade 
djupet på våra utrustningar som enbart är 80 cm från 
vägg. 
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