
 
U-Print “HAPPY” … Service Agreement 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΑΝΑ!     Με το Χωρίς-Χρέωση: 3 Χρόνων Πρόγραμμα Ενοικίασης μας                                    

Η επιχείρησή σας δεν πληρώνει ποτέ για εκτυπωτές. Παίρνετε σέρβις δωρεάν και το μόνο που 

χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράζετε τα υψηλής ποιότητας τόνερ της δικής μας επωνυμίας 

τα οποία είναι σε 40% χαμηλότερη τιμή από τις αυθεντικές μάρκες τόνερ της αγοράς. 

Ο εκτυπωτής διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ υπό την προϋπόθεση ότι: Ο πελάτης συμφωνεί στο να αγοράζει 

τόνερ από την Cartridge World προκειμένου να κρατήσει τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής παραμένει 

στην ιδιοκτησία του Προμηθευτή ο οποίος εχει το δικαίωμα να τον αφαιρέσει αν δεν τηρούνται οι 

όροι. 

Αν το μηχάνημα είναι φθαρμένο και δέν είναι οικονομικό να επισκευαστεί  Ή αν θέλετε να το 

αναβαθμίσετε, αυτή η ευέλικτη τριετής συμφωνία επιτρέπει την αλλαγή της μηχανής (σε άλλη που 

σας ταιριάζει καλύτερα) στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας U-Print. 

Το λογισμικό Print Manager ™ Software που παρέχουμε, προειδοποιεί όταν η στάθμη του 

τόνερ ειναι χαμηλή (διαθέτει επιλογή για αυτόματη εκ νέου παραγγελία) και επίσης όταν 

απαιτείται έκτακτη συντήρηση ειδοποιεί το τεχνικό μας. 

Τι περιλαμβάνεται 

Ένα οποιοδήποτε νέο εκτυπωτή που ταιριάζει στις ανάγκες σας  
       Το Λογισμικό 

40% Εξοικονόμηση στα τονερ της δικής μας ποιότητας συγκριτικά με τα αυθεντικά. 
3 Ετή Σέρβις (για φυσική φθορά του εκτυπωτή)

Οι Υποχρεώσεις σας 

 Να συνεχίσετε να παραγγέλλετε τα τόνερ (όταν τα χρειάζεστε) 

 Να εξοφλούνται τα τιμολόγια μας στην ώρα τους (εντός 30 

ημερών) 

 Έχετε την ευθύνη για: εμπλοκές χαρτιού “paper jams” (αποφεύγετε να επαναχρησιμοποιείτε ήδη 

εκτυπωμένο χαρτί), να επιδιορθώνετε τα προβλήματα του δικτύου σας και να μην σπάσετε το μηχάνημα… 

τα έχουμε δει όλα: βλάβες από συνδετήρες, Τίπεξ στο σαρωτή ή στους κυλίνδρους και χύσιμο του καφέ 

στο μηχάνημα. Δικαιολογημένα, αν μας καλέσετε για αυτά θα υπάρχει χρέωση: €35 η επίσκεψη + τα 

ανταλλακτικά + ΦΠΑ. 

  Να επιστρέψετε το μηχάνημα σε μας, αν θέλετε να τερματίσετε τη συμφωνία. 

Ο Αγοραστής: 

Όνομα εταιρείας: 

Όνομα εκπροσώπου της εταιρείας: 

Διεύθυνση όπου θα βρίσκεται ο εκτυπωτής: 

Τμήμα: 

Υπογραφή (Σφραγίδα) για τη συμφωνία των παραπάνω τριετών όρων και προϋποθέσεων: ………………………………… 

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ: 

Σειριακός Αριθμός του Εκτυπωτή που Παρέχεται: 

Μάρκα και Μοντέλο που Παρέχεται: 

Ημερομηνία: 


