
كتالوج مكائن البيع الذاتي

رواد مكائن البيع الذاتي



أنــــــــــواع المكائـــــــــــن

مكائن قهوة وسناك مدموجةمكائن سناك فقط مكائن قهوة فقط
مناسبة للسناك، المشروبات

والوجبات
معالسناكتم دمج مميزات مكينة 

مكينة القهوة لتكون في مكينة واحد
مناسبة لجميع انواع القهوة

ريال19,700السعر ريال17,687السعر  ريال14,835السعر 



واحدة من أفضل المكائن المخصصة للوجبات
الخفيفة، المشروبات والوجبات

منتج60: عدد المنتجات 

C-25°C°4: درجــة الحــرارة

دفع إلكتروني+ كاش : طـــــــــرق الدفع 

ريال17,687السعر 

شامل ضريبة القيمة المضافة

لوحة تحكم سحابية تتيح لك التحكم
في كل ما يخص المكينة



واحدة من أفضل المكائن المخصصة في مجال
صنع المشروبات الساخنة

كوب قهوة في التعبئة الواحدة400: عدد األكواب 

أفضل درجة حرارة للقهوةC°92: درجــة الحــرارة

دفع إلكتروني+ كاش : طـــــــــرق الدفع 

إنش باللمس22شاشة بمقاس : الشاشــــــــــــــــــة 
مع إمكانية إضافة صور إعالنية في الشاشة

ريال14,835السعر 

شامل ضريبة القيمة المضافة

لوحة تحكم سحابية تتيح لك التحكم
في كل ما يخص المكينة



مكينة سناك وقهوة مدموجة في مكينة واحدة

ريال19,700السعر  

شامل ضريبة القيمة المضافة

تحتوي هذه المكينة على جميع مميزات 
وخــــصــــائـــص الــمــكيــنـتـيـن الــســابــقــة 
تــــم دمـــجـــهــــا فـــي مـــكــــيــــنــــة واحــــدة

لوحة تحكم سحابية تتيح لك التحكم
في كل ما يخص المكينة



لــــــــــماذا تــــــــختارنا ؟

ضمان لمدة سنتين
نـــــقدم ضمان لمـــــــــــــــدة سنتين

على جميع المكائن 
ال يشمل القطع االستهالكية* 

توصيل إلى موقعك

نقــــــــوم بتوصيل آالت البيــــــــــــــع
إلى موقعك وبشكل مجاني

التركيب والتشغيل

نقوم بأنفسنا من خـالل الخبراء
لـــــــــدينا بالتركيــــــــــــــــب والتجهيــز

والتشغيل

قطع الغيار

نقــــوم بتوفير قطع الغيار األصلية 
آالت البيع الذاتي

الصيانة

لدينا خبــــــــــــراء متخصصــــــــــون في
صيانة آالت البيــــــــع الذاتي، لذا أنت

(لعمالء الرياض فقط)بأمان معنا 

تدريب

حتى إذا كنت ال تمتلك خبـــــــــــــرة في
تشغيـــــــــــل مكائن البيـــــــــــع ، نقوم
بتدريبــــــــــــك وتدريـــــــــــــــب طاقــــــــــم
الموظفين لديـك على استخدامها



الشروط واألحكام
(ما عدا سوء االستخدام ) ضمان قطع الغيار سنتين 

يوم من التعميد40موعد االستالم خالل 

من قيمة الفاتورة عند التعميد% 100الدفع 

بيانات الحساب البنكي في بنك الجزيرة

مؤسسه موقع الثقة للتجارة

اسم الحساب

003481393021001

رقم الحساب

SA0260100003481393021001

آيبان



تواصل معنا
طلباتكمإلستقبالنحن متواجدون دائًما وعلى مدار الساعة 

!والرد على جميع استفساراتكم فال تترددوا باالتصال بنا 

Contact us
We are always available all the time to receive your
requests and respond to all your inquiries. Do not
hesitate to contact us !

الرياض حي  الملك فهد–المملكة العربية السعودية 

salman@thegah.sa

www.theqah.sa

0546253684

Saudi Arabia - Riyadh, King Fahad District

salman@thegah.sa

www.theqah.sa

0546253684
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