
Eskaintzak 2019-09-30era arte balio du, edo izakinak agortu arte. Samsung S10: 200 ale. Samsung Galaxy A50: 200 ale. Roomba E5: 200 ale. Bosch xurgagailu bertikala: 
200 ale. Xiaomi MI Electric Scooter: 200 ale. LABORAL Kutxak finantzatzen lagunduko du besterik gabe; ez du finantzatutako gaien gaineko erantzukizunik hartuko.

Atzera botatzeko baldintzak: Bezeroak 14 egun izango ditu gehienez produktua atzera botatzeko, jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita. Horretarako, JC 
Distribucionesi eta LABORAL Kutxari jakinarazi behar zaie.

JC Distribuciones arduratuko da itzulitako produktua adierazitako helbidean jasotzeaz, bezeroarentzako inolako kosturik gabe. Produktua jatorrizko bilgarrian itzuli behar 
da, zigilatuta eta entregatu zenean zegoen egoera berean. Supostu horietan, bezeroak finantzatu egin badu ordainketa, LABORAL Kutxak bertan behera utziko du helburu 
horrekin gauzatu den finantzaketa-eskaera. Transferentzia bidez ordaintzea hautatu badu, ordea, LABORAL Kutxak itzuli egingo dio zenbatekoa, ordaintzeko erabilitako 
zordunketa-kontu berean.

Itzulitako produktua egoki heltzen ez bada JC Distribucionesen eskuetara, bezeroa jakinaren gainean jarriko da, eta itzuli egingo zaio. Kasu horretan, bezeroaren kontura 
izango dira jaso eta bidaltzeko gastuak.

JC Distribucionesek saldu ondoko zerbitzua eskainiko du, bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren 670 816 988 telefonoan edo icantalapiedra@jcdistribuciones.com helbide 
elektronikoan.

Teknologiak bizitza errazten digu; baina, horrez gain, interesik 

gabeko finantzaketaren bidez eskuratu ahal baduzu, 

aukeratzea izango da kostatuko zaizun gauza bakarra.

LABORAL KUTXAREN FINANTZAKETA

Erabaki nola ordaindu
% 0ko UTBko kuota erosoetan edo transferentziaren bidez.

Zatoz zure bulegora
2019ko irailaren 30a baino lehen eta baliatu sustapen esklusibo honetaz.

TEKNOLOGIAN
%0

SAMSUNG S10

XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 

ROOMBA E5

BOSCH BBS1224 UNLIMITED 
XURGAGAILU BERTIKALA

12 hilabete
75,75 € hilean
INTERESIK GABE
Guztira: 909,00 €

• Pantaila: Dynamic AMOLED kurbatua, 15,48 cm-koa.
• Ikuspegi zinematografikoa, Quad HD+ sistemarekin.
• Edukiera: 128 GB.
• Hiru kamera nagusi: 

-12 Mpx, irekiera bikoitza eta OIS.
-16 Mpx eta angelu ultra handia.
-12 Mpx, teleobjektiboa, OIS eta AF.

• Aurreko kamera: 10 Mpx, pixel bikoitzeko AF (F 1.9) eta 4 K-ko 
selfie-kamera.

• Ikuspegi zinematografikoa, Quad HD+ sistemarekin.
• Kamera profesionaldun laguntzaile fotografiko adimenduna.
• 4 K-ko bideo-grabazioa.
• Hatz-marka ultrasonikoa.
• Hari gabeko karga.

• Irismen luzeko bateria, 30 km-koa.
• 5 abiadura.
• Segurtasun bikoitzeko balazta-sistema.
• Erraz tolesten da.
• Kontrolatutako azelerazioa aldapan behera.
• 1,1 W-ko faro ultradistiratsuak.
• LED bidezko karga-egoeraren jakinarazpena.
• Aluminio aeroespazialezko markoa.
• Pisua: 12,5 kg.

• Erabilera anitzeko xurgagailua, mugagabeko 
bateriaduna*.

• 2 bateria trukagarri eta kargagailu azkarra.
• 60 minutu potentzia normaleko moduan.
• 45 minutu potentzia normaleko moduan, motordun 

eskuilarekin.
• 7 minutu turbo moduan, motordun eskuilarekin.
• Bateria 60 minutuan kargatzen da.
• Karga-estazio erosoa eta erraz biltegiratzekoa.
• Depositua: 0,4 litrokoa, erraz husteko sistemaduna 

eta maila-adierazle optikoduna.
• Junturetarako ahoko estra luzea eta malgua.
• Erabilera bikoitzeko ahokoa: tapizeriarakoa eta 

altzarietarako eskuila.
• XXL ahokoa tapizerietarako.

* Mugagabeko autonomia du BHZUC181 kargagailu 
bizkorrarekin, 18 V-ko eta 3,0 A-eko bi Bosch Power 4ALL 
bateriekin eta potentzia normaleko moduan erabilita, bateria 
bat erabiltzen den bitartean bestea kargatzen ari baita.

Kontsultatu bateragarritasun-modeloak, tentsioaren eta 
potentziaren arabera.

• Etxean animaliak dituztenentzat diseinatua.
• Depositua garbigarria da; nahikoa da urez 

pasatzea, berriaren pare geratzeko.
• Programagailua: aplikazio bidez.
• WiFi konexioa.
• Funtzionamendu-denbora: 90 minutu.
• Kargatzeko denbora: 3 ordu.
• Efizientzia handiko iragazkia.
• Urrutiko operadorea, iRobot HOME 

aplikazioaren bidez.
• Onartzen dituen gainazal-motak: alfonbra, 

zoru gogorra eta laminatua.

12 hilabete
25,00 € hilean

INTERESIK GABE
Guztira: 300,00 €

12 hilabete
31,58 € hilean
INTERESIK GABE
Guztira: 378,96 €

12 hilabete
30,75 € hilean

INTERESIK GABE
Guztira: 369,00 €

18 hilabete
19,39 € hilean
INTERESIK GABE
Guztira: 349,02 €

SAMSUNG GALAXY A50

• Pantaila: FHD + SuperAmoled 16,26 cm-koa.
• Edukiera: 128 GB.
• Hiru kamera atzean.

-Angelu ultra handia, 123º-koa, 8 Mpx eta 
F2.2.

-Nagusia: 25 Mpx eta F1.7.
-Sakonera: 5 Mpx eta F2.2.

• Aurreko kamera: 25 Mpx.
• Hatz-markaren irakurgailu optikoa pantailan 

txertatuta; telefonoa desblokeatzeko modurik 
azkar eta erosoena.

• Bateria: 4.000 mAh + 15 W-eko karga bizkorra.

mailto:icantalapiedra@jcdistribuciones.com

