Το πρόγραμμα αφορά στην
προώθηση προϊόντων Lexmark με
προνομιακούς όρους για εσάς:
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διασφάλιση σταθερών
& χαμηλών τιμών
αναλωσίμων για 3 έτη

μείωση του
κόστους
εκτύπωσης
για 3 έτη

Οφέλη τελικού
χρήστη
Μείωση έως 45% στο
συνολικό κόστος εκτύπωσης

Εξασφάλιση σταθερών &
χαμηλών τιμών αναλωσίμων

Βασικοί όροι &
χαρακτηριστικά

για 3 έτη

Εξοικονόμηση έως 45% για εσάς

Ανανέωση εξοπλισμού

εξοπλισμό με έκπτωση έως 45% από την τιμή λιανικής.

με συσκευές κορυφαίας

Επιλέγετε

εκτυπωτές,

πολυμηχανήματα

και

Επιπλέον, προμηθεύεστε αναλώσιμα σε σταθερές τιμές για 3

απόδοσης, υψηλής αξιοπιστίας

έτη με έκπτωση έως 45% από την τιμή λιανικής.

& χαμηλού λειτουργικού

Επιλογή προϊόντων

κόστους

Αύξηση παραγωγικότητας
στη διαχείριση εγγράφων

προαιρετικό
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και

από
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εκτενή

πολυμηχανήματα,

λίστα

δυνατότητας

με

laser

έγχρωμης

εκτυπωτές
αλλά

και

μονόχρωμης εκτύπωσης, καθώς επίσης προαιρετικό εξοπλισμό
και αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας (high yield).

Διάρκεια προγράμματος
Με την προμήθεια των επιλεγμένων προϊόντων, αποκτάτε
το προνόμιο να προμηθεύεστε τα αντίστοιχα αναλώσιμα
μεγάλης διάρκειας σε σταθερές ειδικές τιμές για 3 έτη. Επίσης,
διατηρείτε το δικαίωμα να προμηθεύεστε επιπλέον εκτυπωτές,
πολυμηχανήματα

&

προαιρετικό

εξοπλισμό,

βάσει

των

προνομιακών όρων του προγράμματος.

Που απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν λύσεις
διαχείρισης εγγράφων (εκτύπωσης & απεικόνισης) με στόχο
την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Στοχεύει σε νέους
επαγγελματίες και εταιρίες που επιθυμούν να εξοπλιστούν
με σύγχρονες συσκευές, αλλά και σε υπάρχοντες χρήστες
που θέλουν ανανέωση, αναβάθμιση ή ενοποίηση
του εξοπλισμού τους με νέα μηχανήματα υψηλής
απόδοσης & κορυφαίας αξιοπιστίας. Επίσης, το
πρόγραμμα ικανοποιεί την επιτακτική ανάγκη
για δραστική περικοπή του συνολικού
κόστους διαχείρισης εγγράφων.

Μοντέλα
Oι όροι του προγράμματος Lexmark Loyalty
Net ισχύουν για τα εξής μοντέλα εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων Lexmark:

Ασπρόμαυροι Laser εκτυπωτές

Ασπρόμαυρα Laser πολυμηχανήματα

Small-Medium Workgroup

Small-Medium Workgroup

MS415dn

MS510dn

MX410de
Large Workgroup

Large Workgroup

MS810/811dn

MX511de

MS911de

MX710de

MX711de/dhe

MX910de/dxe
MX911/912de

Έγχρωμοι Laser εκτυπωτές

Έγχρωμα Laser πολυμηχανήματα

Small-Medium
Workgroup

Small-Medium
Workgroup

CS410dn

Large Workgroup

CS720de

CS725de

CS820de

C950de

CX410de

Large Workgroup

CX725dhe

CX825de

CX922de

X950de

