Save Max.vn

(028) 2200 0629

CTY TNHH THƯƠNG MẠI ĐiỆN TỬ PHẢN ỨNG NHANH

TT bảo hành: 1063 Phan Văn Trị, P.10, Q Gò Vấp.
ĐT: 028.2200 0629 - 0902 020 006

BÁO GIÁ MỰC IN TRỌN GÓI
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/04/2018
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GIẢI PHÁP MỰC IN TRỌN GÓI CHO MÁY IN LASER

- Giải pháp mực in trọn gói là sản phẩm dịch vụ của chúng tôi nhằm mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và chất lượng đến với quý
doanh nghiệp với những ưu điểm sau:
- Tiện lợi: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng hộp mực có sẵn, quý khách chỉ cần gắn vào máy để sử dụng và thêm hộp mực dự
phòng để quý khách tự thay thế khi hết mực (Số lượng dự phòng tùy theo doanh nghiệp sử dụng hay ít nhiều).
* Không nạp mực tại Cty quý khách tránh trường hợp làm mất vệ sinh và không gian làm việc.
* Không phải trình bày lên cấp trên về tình trạng linh kiện hư hỏng của hộp mực vì các linh kiện thay thế đã nằm trong gói sản
phẩm.(Ví dụ: Drum, Gạt, Sạc Từ, Phôi-vỏ hộp mực......)
* Sản phẩm được bảo hành đến khi quý khách sử dụng hết hộp mực.
* Máy in quý khách được bảo trì trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
* Giá thành rẻ hơn so với dịch vụ truyền thống.
- Nhanh chóng: Những hộp mực đã được chuẩn bị sẵn tại cty và mang đến cho quý khách khi có yêu cầu.
- Chất lượng: Hộp mực được nạp mực đầy, thay thế linh kiện đã hư hỏng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng gói giao cho quý
khách.
* Mực in sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, không ô nhiễm môi trường.
* Mực in đảm bảo đậm, sắc nét, đẹp, ít thải và đủ số lượng trang in.
* Quy trình nạp mực chuyên nghiệp, thiết bị máy móc hiện đại.
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
* Áp dụng cho doanh nghiệp và cá nhân sử dụng mực in trên 3 hộp trong 1 tháng.
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Máy in laser trắng đen sử dụng

Hộp mực 05A: HP Laserjet P2035 / P2055
Canon MF251nw/ 252nw/ LBP 6300/ 6650/ 6670; MF5850/
5880/ 5950/ 5960/ 5980
Hộp mực 80A: HP Pro 400 M401/DN, HP Pro 400MFP
M425/dn
Hộp mực 49A: HP 1160, 1320,3390,3392
Canon LBP 3300 / 3360 / 3390 / 3392

Máy in laser Màu sử dụng

HP CP1215, 1515, 1525, Pro200 M251,…
Canon LBP 5050, 7100CN …

Tel: (028) 2200 0629 - 0902 020 006

Sản phẩm

Màu

Số trang
in

Giá bán lẻ
VNĐ

MỰC IN 140gr

B

2000

140.000
1 Hộp

Sản phẩm

Màu

Số trang
in

Giá bán lẻ
VNĐ

MỰC IN - 50gr

B

1500

350.000
1 Hộp

Lưu ý: Quý Công Ty có nhu cầu xuất Hóa Đơn GTGT (VAT) vui lòng cộng thêm 10%.
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Quy trình thay thế
1.Tiếp nhận yêu cầu khách hàng qua Hotline: 0902020006 - (028)22000629
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2. Giao hàng qua địa chỉ khách hàng, Quý khách ký nhận phiếu
hoặc thanh toán tiền mặt, sau đó chúng tôi thu hồi hộp mực cũ
của quý khách để refill lại cho những lần sau.

3.Hóa đơn GTGT(nếu khách hàng có nhu cầu) chúng tôi sẽ gửi qua email
hoặc tin nhắn bằng hình thức hóa đơn điện tử(Electronic Invoice) .

Sent to Email
----------------------->>>
Sent to SMS code

Khách hàng in ra và lưu lại
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Lưu ý: Quý Công Ty có nhu cầu xuất Hóa Đơn GTGT (VAT) vui lòng cộng thêm 10%.

