Zestaw Ricoh MPC2011SP (nowy)
Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe kolorowe A3-A4 (kopiarka + drukarka + skaner)


Prędkość wydruków 20/min. kolor i mono




Dwustronny podajnik dokumentów RADF
Dupleks, sieć




2 x kaseta na papier + podajnik ręczny
Oryginalna podstawa systemowa



Komplet tonerów

Cena promocyjna za zestaw – 8.190 zł netto
Dostępna również w atrakcyjnym wynajmie (dzierżawie)

Zestaw Ricoh MPC305SP (poleasingowy)
Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe kolor A4 (kopiarka + drukarka + kolorowy skaner)


Prędkość wydruków 30/min. Mono i kolor




Dwustronny podajnik dokumentów RADF
Dupleks, sieć, podstawa




kaseta na papier + podajnik ręczny
komplet tonerów

Cena promocyjna za zestaw – 2.490 zł netto
Zestaw Ricoh MP 301SP (nowy)
Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 (kopiarka + drukarka + skaner)


Prędkość wydruków 30/min. mono i kolor




Dwustronny podajnik dokumentów RADF
Dupleks, sieć




1 x kaseta na papier + podajnik ręczny
Toner– czarny na 8.000

Cena promocyjna za zestaw – 3.490 zł netto
Zestaw Toshiba e-studio 2802AM (nowy)
Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 z możliwością druku/kopii A3(kopiarka + drukarka + kolorowy skaner)



Prędkość wydruków 28/min.
Dwustronny podajnik dokumentów RADF




Dupleks, sieć
1 x kaseta na papier + podajnik ręczny



Toner na 17.000

Cena promocyjna za zestaw – 3.290 zł netto
Zestaw Ricoh MPC2050 (poleasingowy)
Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe kolorowe A3-A4 (kopiarka + drukarka + skaner)



Prędkość wydruków 20/min. kolor i mono
Dwustronny podajnik dokumentów RADF




Dupleks, sieć
4 x kaseta na papier + podajnik ręczny




Oryginalna podstawa systemowa
Komplet tonerów

Cena promocyjna za zestaw – 2.490 zł netto
Dostępna również w atrakcyjnym wynajmie (dzierżawie)

_______________________________________________________________________
Dzierżawa urządzeń – już od 60 zł miesięcznie
Koszt wydruku/kopii – już od 0,015 zł
Potrzebujesz urządzenie ale nie chcesz angażować środków inwestycyjnych? Doskonałym wyjściem jest jego
wynajem (dzierżawa) , czyli możliwość posiadania sprzętu bez ponoszenia kosztów zakupu i bez kłopotliwego
kontrolowania jego eksploatacji.

Dzierżawa urządzenia obejmuje bezpłatnie:
pełną gwarancję na wszystkie podzespoły maszyny w czasie trwania umowy,
materiały eksploatacyjne – tonery, bębny, wałki....
czas pracy techników
dojazdy techników do maszyny
przeglądy, regulacje, wymiany

Korzyści z dzierżawy urządzenia:
- Stała opieka profesjonalnego serwisu z bardzo szybkim czasem reakcji na wezwanie
- Gwarancja stałej wysokiej jakości kopii i wydruków
- Tylko jedna faktura w miesiącu
- Przewidywalność kosztów z możliwością zabudżetowania urządzenia
- Priorytet działania wśród klientów Swisspol
- Bezpieczeństwo ciągłości pracy maszyny

Urządzenia poleasingowe mono i kolor
Obok dystrybucji nowych urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzimy również sprzedaż maszyn poleasingowych.
Oferujemy pełną gamę rozwiązań – od kompaktowych urządzeń przeznaczonych do pracy w mniejszych biurach, do produktywnych
systemów najwyższych wydajności.
Jesteśmy gotowi dostarczyć Państwu produkty światowych liderów:, Ricoh, Toshiba, Canon, Konica Minolta
Na urządzenia poleasingowe udzielamy 2 lub 3 a nawet 4-letniej gwarancji.
Zapewniamy profesjonalny serwis i materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji jak i po jej upływie.

Wszelkich informacji udziela dział handlu i obsługi klienta : tel: + (32) 2382378 , 696 041 310
e-mail: robert@swisspol.com.pl
Oferta ograniczona terytorialnie, ważna do końca grudnia 2017 lub wyczerpania zapasów.
Wszystkie wymienione ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

