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53.042
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X-Freeze
Min. indtægt i kr. pr. time:
Max. indtægt i kr. pr. time (ved 4 applikatorer i brug):
Estimeret gennemsnitlig timeindtægt i kr.:
Tid maskinen skal køre pr. måned for at vedligeholde leasingomkostninger: 
Hvad omsætter du for om måneden ved 1 behandling om ugen?
Hvad omsætter du for om måneden ved 3 behandlinger om ugen?   
Hvad omsætter du for om måneden ved 7 behandlinger om ugen?
Estimeret omkostninger pr. time i produktforbrug:

Xenia e-Motion SHR
Min. indtægt i kr. pr. time:
Max. indtægt i kr. pr. time:
Estimeret gennemsnitlig timeindtægt i kr.:
Tid maskinen skal køre pr. måned for at vedligeholde leasingomkostninger: 
Hvad omsætter du for om måneden ved 1 time om ugen?
Hvad omsætter du for om måneden ved 3 timer om ugen?
Hvad omsætter du for om måneden ved 7 timer om ugen?           
Estimeret omkostninger pr. time i produktforbrug:
SR-behandling indtægt pr. time ved 20 minutters behandling tid:

X-pression 2.0
Min. indtægt i kr. pr. time:
Max. indtægt i kr. pr. time:
Estimeret gennemsnitlig timeindtægt i kr.:
Tid maskinen skal køre pr. måned for at vedligeholde leasingomkostninger: 
Hvad omsætter du for om måneden ved 5 behandlinger om ugen?Hvad 
omsætter du for om måneden ved 10 behandlinger om ugen?Hvad 
omsætter du for om måneden ved 15 behandlinger om ugen?Estimeret 
omkostninger pr. time i produktforbrug:

X-Laser R - Tattoo Removal
Min. indtægt i kr. pr. time:
Max. indtægt i kr. pr. time:
Estimeret gennemsnitlig timeindtægt i kr.:
Tid maskinen skal køre pr. måned for at vedligeholde leasingomkostninger: 
Hvad omsætter du for om måneden ved 1 time om ugen?
Hvad omsætter du for om måneden ved 3 timer om ugen?
Hvad omsætter du for om måneden ved 7 timer om ugen?             
Estimeret omkostninger pr. time i produktforbrug:

Alle ovenstående tal er estimater.




