Tulostuspalvelu ilman
kiinteitä kustannuksia!
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TULOSTUS JA DOKUMENTINHALLINTA
ILMAN KIINTEITÄ KUSTANNUKSIA

In-House Printing
Tulostuspalvelu (ihp)
Mitä jos saisit kaiken yrityksesi tarvitseman
tulostuksen ja medianhallinnan ilman suurta
alkuinvestointia tai kiinteitä kuukausikuluja?
In-House Printing -palvelu tarjoaa yrityksellesi
juuri sen. Saat käyttöösi soveltuvan
monitoimitulostimen pelkällä tulostehinnalla.
Palvelumme on ainutlaatuinen, ekologinen,
edullinen ja erityisen yksinkertainen
kulurakenteeltaan.
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MITEN SE TOIMII JA MITÄ MAKSAA?

Kuinka?
Toteutamme asiakkaillemme tulostamisen uutta
sukupolvea. Olemme palveluyritys, joka tuottaa
asiakirjanhallinta- ja tulostusympäristön
palveluita kaiken kokoisille yrityksille.
ihp-palvelun myötä toimitamme käyttöösi
soveltuvan medianhallintalaitteen
valitsemassasi kokoluokassa.
Palvelu on erittäin yksinkertainen, etkä sido
kassavaraa laiteinvestointiin tai suoriin
tarvikehankintoihin.

Miten?
Kun laite on toimitettu, toimitamme väriaineet
(ja halutessasi muut tarvikkeet) automaattisesti.
Luonnollisesti palvelu sisältää huollot ja
varaosat, mikäli laite vikaantuu.
Edullinen ja ekologinen palvelu = käyttöösi toimitettava laite saattaa olla käytetty. Voit
kuitenkin käyttää sitä huoletta, koska tulostehintaan sisältyy huoltosopimus. Tutustuthan
myyjän kanssa laitteiden käyttöohjeisiin. Huoltosopimus ei kata virheellisestä käytöstä
johtuvia huoltotöitä.
Tarvikkeiden automaattitoimitus edellyttää ohjelmistoasennuksen ja on
mahdollista osaan laitemalleista, tarviketilaukset myös puhelimitse/sähköpostilla.

Millä hinnalla?
Kaikilla valikoiman laitteilla on mahdollista
tulostaa, skannata ja kopioida väreissä.
Valitset vain oman tarpeesi mukaan sopivan
hintaluokan!
ihp Class 1
A4-koon laite, jolla tulostat vähintään 15 sivua minuutissa.
Soveltuu pienyrityksille ja vie vähän pöytäpinta-alaa.
Väritulosteen hinta			
0,20 €
Mustavalkotulosteen hinta		
0,05 €
Minimiveloitus kuukausittain 100 väri- ja 100 mv-tulostetta

ihp Class 2
A3-koon laite, jolla tulostat vähintään 20 sivua minuutissa.
Pienikokoinen, mutta pippurinen laite.
Väritulosteen hinta			
0,06 €
Mustavalkotulosteen hinta		
0,02 €
Minimiveloitus kuukausittain 500 väri- ja 500 mv-tulostetta

ihp Class 3
A3-koon laite, jolla tulostat vähintään 35 sivua minuutissa.
Soveltuu suuryrityksille. Nitova ja taittava viimeistely.
Väritulosteen hinta			
0,05 €
Mustavalkotulosteen hinta		
0,01 €
Minimiveloitus kuukausittain 1000 väri- ja 1000 mv-tulostetta

Ehkä parasta? Palvelulla ei ole määräaikaa. Laskutusjakso on kolme kuukautta ja voit
irtisanoa palvelun koska tahansa laskutusjakson aikana. Toimitus ja asennus veloitetaan
erikseen, alkaen vain 85 € Tampereen alueella. Suuremmat laitekokonaisuudet saattavat
vaatia lavarahdin. Hintoihin lisätään alv. 24%.
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LAITTEET JA NIIDEN TOIMINNOT

ihp Class 1
Pienikokoinen värimonitoimilaite A4-koolle,
helppokäyttöinen!
Tulostaa ja kopioi vähintään 15 sivua minuutissa.
Skannaus väreissä sähköpostiin. Minimipaperikapasiteetti noin 400 sivua, soveltuu myös banneritulostukseen.
Vastaavan laitteen uushankintahinta noin 1000
euroa tai 36 kk:n leasingvuokralla 34 €/kk.

ihp Class 2
Pienikokoinen värimonitoimilaite A3-koolle.
Tulostaa ja kopioi vähintään 20 sivua minuutissa. Skannaus väreissä sähköpostiin tai palvelimelle.
Minimipaperikapasiteetti noin 800 sivua,
joustava mediankäsittely ja myös banneritulostus. Tehokkuutta keskisuurille työryhmille ja
kätevä koko pieniinkiin toimistotiloihin.
Vastaavan laitteen uushankintahinta jopa 3500
euroa tai 36 kk:n leasingvuokralla 110 €/kk.

Erittäin tehokas, vähintään 35 sivua minuutissa tulostava laite nitovalla ja taittavalla
viimeistelijällä.
Soveltuu paljon tulostaviin yksiköihin ja
erittäinkin suurille työryhmille (30+).

ihp Class 3

Lukuisten materiaalivaihtoehtojen ansiosta
tämä tasokas tulostin pystyy vastaamaan
kiireisen osaston lähes kaikkiin haasteisiin
tuottaen aina laadukkaat ja
tarkat materiaalit
vaativaan liiketoimintaan.
Paperikoot A5-SRA3,
myös banneritulostus.
Vastaavan laitteen
uushankintahinta
noin 8000 euroa tai
36 kk:n leasingvuokralla 250 €/kk.

Kuvien laitteet ovat
esimerkkejä ja ulkonäkö
saattaa poiketa toimitettavasta
laitteesta. Ennen tilausta
sovimme laitteen tarkat
ominaisuudet.
Palvelua hankkiessasi
et sitoudu laitteen
ostoon!

myös paperi
Nyt voit tilata värin kanssa myös paperit!
Tulostehintaan voidaan halutessasi lisätä
kopiopaperit.
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Konttorilaite on kokonaisvaltainen toimistojen
asiantuntijaorganisaatio. Toimintaamme löydät
kaikkialta Suomessa ja olemme historiamme
aikana tukeneet kymmenien tuhansien
yritysten kasvua kaikkialla Suomessa.
Koulutettu henkilöstömme, pitkä historiamme
ja korkea luottoluokka takaavat kaikille
asiakkaillemme yhden parhaista suomalaisista
asiakaspalvelukokemuksista.

Kysy lisää ja pyydä tarjous
myynti@konttorilaite.com
puh. 03-260 9600
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