Wynajem oraz sprzedaż drukarek
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Na czym polega wynajem drukarki?
Firma Tremark Sp. z o.o. jest oficjalnym, autoryzowanym partnerem w zakresie sprzedaży, wynajmu
i serwisu drukarek, kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Lexmark. W naszej ofercie
posiadamy również innych producentów: HP, Canon, Kyocera, Konica-Minolta, Epson, Brother i inne.
Wynajem kserokopiarek to usługa, która jest niezwykle korzystna zarówno dla małych, jak i dużych
firm.
Usługi świadczymy na terenie całego kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk,
Lublin, Szczecin, Łódź, Rzeszów) oraz w wielu mniejszych miejscowościach.
Korzyści wynikające z usługi:
Użytkowanie najnowocześniejszych urządzeń (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) znanych
producentów jak Lexmark, Konica Minolta, HP, czy Epson.
Nie ponosisz żadnych kosztów zakupu.
Płacisz wyłącznie za wydrukowane strony – otrzymujesz prostą i przejrzystą umowę.
Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z materiałami drukującymi (tonery, kasety z
atramentem, tusze itp.).
Dodatkowo wszystkie urządzenia automatycznie wysyłają powiadomienia o niskim poziomie
tonera lub o awarii urządzenia , co pozwala na zaoszczędzenie czasu i delegowaniu pracownika
z Państwa firmy do administracji nad sprzętem.
Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z naprawą urządzenia.
Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z konserwacją urządzenia.
Masz możliwość odliczenia kosztów leasingu od podatku.
Kontrola i optymalizacja kosztów w firmie umożliwia dokładne zaplanowanie budżetu,
związanego z kopiowaniem,
W okresie trwania umowy, nasza firma gwarantuje niezmienność ceny materiałów
eksploatacyjnych! (bez względu na kursy walut).
Zapewniamy także wsparcie techniczne HelpDesk, w przypadku problemów technicznych,
serwis zdalnie rozwiąże problem lub wyśle technika w wyznaczone miejsce.
Możliwość zamiany urządzenia w sytuacji, gdy w firmie spodziewane są zwiększone
zapotrzebowanie na wydruki.

Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb:
Dysponujemy szeroką flotą drukarek, które można dostosować do indywidualnych potrzeb małych,
średnich oraz dużych firm. Posiadamy szeroką gamę urządzeń do wynajęcia:
Epson Work Force Pro WF-R569,DTWF,
Epson WorkForce Pro WF-R8590 D3TWFC,
Konica Minolta C253, Konica Minolta C220, Konica Minolta C252,
Lexmark x654de, XS950, XM9145, XM9155, XM9165, C4150.
Zajmujemy się wynajmem drukarek kolorowych, jak i mono. W swojej ofercie posiadamy urządzenia
laserowe, jak i atramentowe.
Wycena dokonywana jest indywidualnie według potrzeb klienta. Zachęcamy do zadawania pytań.
Koszt wynajęcia drukarki Epson WF-R8590DTWF to tylko 209zł netto miesięcznie plus 0,016zł netto
za wydruk strony w czerni oraz 0,13zł netto w kolorze (oferta wynajmu na 36 miesięcy). Umowa
podpisywana w przeciągu 24h, dostawa w ciągu 2dni roboczych. Dostawa i instalacja u klienta
gratis. Wsparcie on-line oraz serwis w miejscu instalacji. Zero kosztów dodatkowych, tonery w cenie
miesięcznej dzierżawy. Drukarki dla firm z szybką dostawą.
Każda oferta jest „szyta na miarę” i dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta, dzięki
przeprowadzonemu wcześniej audytowi i analizie.
Jesteśmy również dostawcą oryginalnych tonerów oraz zamienników do większości drukarek i
urządzeń wielofunkcyjnych: HP, Epson, Canon, Lexmark, Oki, Brother, Nec, Samsung, Xerox, Ricoh,
Konica Minolta, Dell oraz do wielu innych.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy odpowiedzieć na 3 proste pytania (przejdź
do pytań), które pozwolą na wstępna wycenę i dopasowanie najlepszego sprzętu dla Państwa firmy.
W ciągu 24 godzin nasz handlowiec przedstawi Państwu najlepszą ofertę na rynku. Zapraszamy!
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Istnieje także możliwość wypożyczenia drukarki i sprawdzenia, czy będzie Państwu
odpowiadać.
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