
Aukeratu nahi dituzun produktuak eta erabaki nola ordaindu: kuota erosoetan, 
INTERESIK GABEKO FINANTZAKETAREKIN, edo transferentzia bidez.

Zatoz LABORAL Kutxaren bulegora 2022ko urtarrilaren 14a baino lehen, 
eskaintza berezi honetaz baliatzeko izakinak agortu aurretik.

Produktua ordaindutakoan, erosketaren ziurtagiria jasoko duzu.

Eskatu produktua telefonoz 670 816 988 zenbakian edo posta elektronikoz 
icantalapiedra@jcdistribuciones.com helbidean, eta gehienez 72 orduko epean 
jasoko duzu adierazitako helbidean.

LITTIUM IBIZA DOGMA 03 BIZIKLETA ELEKTRIKOA

DOAN
• Parrilako poltsa
• Zaindu eta garbitzeko kita

GABON DISTIRATSUAK IZAN DITZAZULA

% 0KO UTB-KO 
FINANTZAKETAREKIN

ROOMBA E5152

• Xurgatze-ahalmen handia. 

• Modu adimentsuan mugitzen da etxea zehar. 
Gidatzen duten sentsore adimendunei esker, robota 
altzarien azpian eta inguruan mugitzen da, zorua 
erabat garbitzeko.

• Dirt Detect teknologia. Joan-etorririk handieneko 
eremuak, zikinenak, atzematen ditu, eta sakon 
garbitu.

• Azalera anitzetarako gomazko bi eskuila. Azalera 
anitzetarako bi eskuila esklusiboek gomazko 
erresistentzia handiko erliebeak dituzte, zoru-mota 
eta tapiz guztietara egokitzeko eta horiek sakon 
garbitzeko.

• Alboko eskuila ertz eta izkinetako zikinkeria 
garbitzeko dago bereziki diseinatuta.

• Mugikor bidezko kontrola. Kontrolatu eta programatu 
zure Roomba iRobot HOME aplikazioaren bidez.

• Autonomia: 90 minutu.

• Kargatzeko denbora: 3 ordu.

BH BLADEZ 200 U BIZIKLETA ESTATIKOA

• Irismen luzeko patinetea: 30 km.

• Gehieneko abiadura: 25 km/h.

• Pisua: 12,5 kg.

• Litiozko bateria, kalitate eta segurtasun handikoa.

• Azkar tolesten da, segundo gutxi batzuetan.

• Gurpil pneumatikoak, 8,5”-koak.

• Funtzio anitzeko kontrol-panela.

• Aluminio aeroespazialezko gorputza.

• Balazta-diskoak: E-ABS+.

• Bluetooth 4.1 BLE konexioa telefonoarekin.

BH ATHLON PROGRAM ELIPTIKOA

KRUPS MILANO KAFEGAILU SUPERAUTOMATIKOA

• Kafe espressoaren esentzia zure etxean.

• Presioa: 15 barrekoa.

• Pantaila: LCD.

• 3 intentsitate-maila.

• Kafe-kantitate doigarria: 20tik 220 ml-ra.

• Garbitu eta deskaltzifikatzeko programa automatikoa.

• Errota integratua, metalezko 3 hortz konikoduna. 3 
testura ditu, kalitate bikaineko ristrettoak, espressoak  
eta kafe luzeak prestatzeko. 

• Lurrun-funtzio automatikoa, ura edo esnea berotzeko.

• Kikarak berotzeko plaka.

• Materiala: altzairu herdoilgaitza.

• Edukiera: 1,8 litro.

12 HILABETE

SIN INTERESES
PVP: 358,92 €

29,91€
hilean

200 ale

• Deep Power LED Vision ikusmen-sistemadun burua.

• Erratz-xurgagailua, poltsarik gabeko deposituduna.

• Hodi malgua.

• Errendimendu handiko xurgatze ziklonikoa; 4 aldiz 
urrunago iristen da.

• Gehieneko xurgatze-ahalmena: 130 W.

• Garbitzeko denbora: 45 minutu.

• Iragazki-mota: EPA.

• Deposituaren edukiera: 0,9 l.

• Eskuila elektriko txikia, maskotentzat berezia.

• Artekak garbitzeko ahoa.

• Sofak eta oheko arropa garbitzeko eskuila berezia.

• Bi eskuila integratuta.

• Karga-oinarria.

Gabonak hurbil ditugu jada, eta, LABORAL Kutxan, zuretzat paregabeak eta bereziak izan daitezen lagundu nahi 
dizugu. Horretarako, produktu izarren sorta hau eskaintzen dizugu, % 0ko UTBan* eta 36 hilabetera arteko 

kuota erosoetan finantzatuta. Aurten Gabonik onenak datoz, INTERESIK GABEKO finantzaketarekin.

LABORAL KUTXAREN FINANTZAKETA
Oparitu onena teknologian eta bizitza-estiloan

*Finantzaketa eman ala ez LABORAL Kutxak erabaki beharko du, bere ohiko arrisku-irizpideen arabera.

Finantzaketa-adibidea: LITTIUM IBIZA DOGMA 03 BIZIKLETA ELEKTRIKOA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 1.789,92 €. Epea: 36 
hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 49,72 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 1.789,92 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 1.789,92 €.

Finantzaketa-adibidea: BH BLADEZ 200U BIZIKLETA ESTATIKOA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 498,96 €. Epea: 12 hilabete. 
Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 41,58 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 498,96 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 498,96 €.

Finantzaketa-adibidea: BH ATHLON PROGRAM ELIPTIKOA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 448,92 €. Epea: 12 hilabete. 
Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 37,41 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 448,92 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 448,92 €.

Finantzaketa-adibidea: XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 1S PATINETE ELEKTRIKOA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 448,92 €. Epea: 
12 hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 37,41 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 448,92 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 448,92 €.

Finantzaketa-adibidea: KRUPS MILANO KAFEGAILU SUPERAUTOMATIKOA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 358,92 €. Epea: 12 
hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 29,91 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 358,92 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 358,92 €.

Finantzaketa-adibidea: ROWENTA X-FORCE FLEX RH9829WO KABLERIK GABEKO XURGAGAILUA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko 
zenbatekoa: 358,92 €. Epea: 12 hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 29,91 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 358,92 €. Eskurako 
eskurapen-prezioa: 358,92 €.

Finantzaketa-adibidea: ROOMBA E5152. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 300,00 €. Epea: 12 hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: 
% 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 25,00 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 300,00 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 300,00 €.

Finantzaketa-adibidea: MOULINEX CLICK CHEF SUKALDEKO ROBOTA. Epekako prezioa guztira / Finantzatu beharreko zenbatekoa: 300,00 €. Epea: 12 
hilabete. Irekitze-komisioa: % 0. ITNa: % 0. UTBa: % 0. Hileko kuota: 25,00 €. Zorraren zenbatekoa guztira: 300,00 €. Eskurako eskurapen-prezioa: 300,00 €.

LABORAL Kutxak finantzatzen lagunduko du besterik gabe; ez du finantzatutako gaien gaineko erantzukizunik hartuko.

Produktuei buruzko informazio gehiago hemen: www.laboralkutxa.eus, Finantzaketa>Maileguak>INTERESIK GABEKO FINANTZAKETA.

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

JC arduratuko da itzulitako produktua emandako 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.

• Pantaila: LCD.

• Bateria: Samsung, 10,4 A-koa, karga ultra-azkarrekoa (3 A).

• Motorra: BRUSHLESS, 250 W-ekoa, Littium markakoa 
(IP65).

• Balaztak: diskozko hidraulikoak (Littium).

• Aurreko esekidura: ZOOM ARIA.

• Pneumatikoak: Maxxis Grifter PRO, 40,6 cm (20” x 2.15).

• Eserlekua: Selle Royal ergonomikoa, Viento modelokoa.

• Atzeko LED argia, eguzki-kargaren bidezkoa, eserlekuan 
integratua.

• Aurreko LED argia, txasisean integratua (IP65).

• Aldagailua: Shimano, 7 abiadurako REVO SHIFT, Shimano 
altus palankaduna eta aldagailu-babesleduna.

• Bizikleta elektrikoa tolestuta dagoenean eusteko 
heltze-zinta bereziak.

• Segurtasun-giltzarrapoa (8. mailakoa) eta giltzatakoa 
barne.

• Gomendatutako gehieneko altuera: 2 m.

• Pisua guztira: 21 kg.

XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 1S PATINETE ELEKTRIKOA

ROWENTA X-FORCE FLEX RH9829WO KABLERIK GABEKO XURGAGAILUA

36 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 1.789,92 €

49,72€
hilean

50 ale

• Modelo trinkoa, espazioa aurrezteko, eta erraz 
mugitzeko gurpilak.

• Aurretik zehazturiko entrenatzeko 23 programa.

• 16 erresistentzia-maila.

• LCD pantaila argiztatua: denbora, abiadura, distantzia, 
kaloriak, pultsua eta minutuko birak neurtzen ditu.

• 18 kg-ko inertzia-bolantea.

• Ukipen bidezko pultsu-neurketa.

• Pultsu-sentsoreak eskulekuan.

• Posizio anitzeko jarlekua.

• Pedalier-ardatz indartua, segurtasunik eta 
egonkortasunik handiena izateko.

• Gomendaturiko gehieneko pisua: 130 kg.

• Astean 3 eta 7 ordu bitartean entrenatzeko.

• Balazta-sistema magnetikoa. Ez du behar 
mantentze-lanik.

• Neurriak (luzera x zabalera x altuera): 98 x 61 x 138 cm.

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 498,96 €

41,58€
hilean

100 ale

• M2 program LCD monitorea, 12 programarekin.

• Balazta magnetiko motorizatua, 24 tentsio-mailaduna.

• 4 programa bihotz-erritmoa kontrolatzeko (HRC).

• Ukipen bidezko pultsu-neurketa eskulekuan.

• Egonkortze-sistema atzeko hanketan.

• Sistema inertziala: 10 kg.

• 30 cm-ko oinkada.

• Oinazpiko irristagaitzen doitze horizontala.

• Garraiatzeko gurpilak.

• Produktuaren pisua: 43 kg.

• Gomendaturiko gehieneko pisua: 105 kg.

• Neurriak (luzera x zabalera x altuera): 132 x 62 x 160 cm.

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 448,92 €

37,41€
hilean

100 ale

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 358,92 €

29,91€
hilean

200 ale

MOULINEX CLICK CHEF SUKALDEKO ROBOTA

• Automatikoa, segurua eta iraunkorra.

• Sukaldean denbora eta energia aurrezten du, etxeko 
janari gozo-gozoak automatikoki prestatuz.

• 32 funtzio ezberdin.

• 5 programa automatiko: su txikiko egosketa, krema, 
orea, lurrun-egosketa eta saltsak.

• Kontrol-pantailaren bisualizazioa, erosoago eta 
errazago aukeratzeko eta programatzeko.

• 200 errezeta dituen errezeta-liburua.

• Doitasunezko baskula (1 g-tik 5 kg-ra).

• Erraz garbitu eta gordetzen da.

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 300,00 €

25,00€
hilean

200 ale

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 300,00 €

25,00€
hilean

200 ale

12 HILABETE

INTERESIK GABE
PSP: 448,92 €

37,41€
hilean

100 ale


