PROFESSIONELE KLEURENLASERPRINTERS
MET 3 JAAR GRATIS BROTHER MPS
t.w.v. € 210.MFC-L8900CDW
ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER

€ 899.-

excl. BTW
incl. GRATIS
3 jaar MPS

0,98 cent per zwart-witafdruk
6,65 cent per kleurenafdruk

MFC-L9570CDW
ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER

€ 1099.-

excl. BTW
incl. GRATIS
3 jaar MPS

0,88 cent per zwart-witafdruk
5,08 cent per kleurenafdruk

BROTHER MPS PURCHASE & CLICK
LAGE PRINTKOSTEN EN ON-SITE SERVICE
•
•
•
•

Alleen betalen voor gemaakte afdrukken, geen minimale afname verplicht
Besparing door zeer lage printkosten, volledig inzicht in printgedrag
3 jaar Next Business Day service op locatie inbegrepen (4 of 5 jaar mogelijk)
Automatische levering verbruiksartikelen

Deze acties zijn geldig t/m 30 juni 2018
en worden u exclusief aangeboden door:

AtmR Kantoorverandering

Pascalweg 4 | 6662 NX Elst (Gld) | T: 0481-366544

BROTHER MPS PURCHASE & CLICK

MEER INZICHT EN CONTROLE
OVER DE PRINTKOSTEN
Met Brother Managed Print Service heeft u de mogelijkheid om de controle,
beveiliging en efficiency van uw volledige printerpark te verbeteren en tevens
de printkosten drastisch te verlagen. U beschikt daarnaast over producten van
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid.
Purchase & Click van Brother Managed Print
Service is een eenvoudige en effectieve
manier om uw zakelijke printbehoeften te
regelen. U heeft geen omkijken meer naar
uw printers, waardoor u zich volledig kunt
focussen op uw eigen werkzaamheden,
maar wel profiteert van zeer lage
afdrukkosten en direct inzicht heeft zodat u
kosten besparend kunt werken.
Via een login op de webportal kunt u precies
zien hoeveel elke printer heeft afgedrukt.
Daarnaast bestellen de aangesloten
printers automatisch verbruiksartikelen
als dit nodig is en worden deze gratis op
de juiste locatie afgeleverd. Onderhoud is
standaard inbegrepen in het programma
en er zijn tevens mogelijkheden om de
installatie te laten verzorgen.

Automatisch
verbruiksartikelen bestellen

De voordelen van Purchase & Click
• Alleen betalen voor de afdrukken die
u maakt
• Nog lagere kosten per pagina met
minimaal aantal afdrukken
• Inzicht in uw printgedrag- en behoeften
• Beschikking over de modernste
printtechnologie
• Inzicht in de kosten
• Meer efficiency en hogere productiviteit
• Minimale downtime bij storingen
• Next Business Day service inbegrepen
• Automatische levering van
verbruiksartikelen
• Ervaren ondersteuning via onze
professionele Business support
• Recyclingprogramma voor een beter
afvalbeheer

Next Business Day service
standaard inbegrepen

Next Business Day service
standaard inbegrepen

AtmR Kantoorverandering

Pascalweg 4 | 6662 NX Elst (Gld) | T: 0481-366544

