Print/Kopimaskiner
Med en printaftale fra Dynateam kan din næste OKI printer blive gratis.
Dette opnås ved den massive besparelse på driften i forhold til den nuværende printløsning.
Med printaftalen fra Dynateam kan man opleve at printeren er tjent hjem indenfor det første år.

Typisk købes toner i dag efterhånden som
man har brug for det og med flere eller
mange forskellige printere, kan det hurtigt
blive en dyr fornøjelse at holde firmaets
printere med toner.
Printere er ikke et fokus område
Rigtigt mange fokuserer ikke på deres
printløsning, og når man skal vælge en ny
printer køber man typisk bare en printer,
fordi der er et behov for at printe i farve,
scanne eller også vælger man bare en der
ligner den gamle. Dette kan dog være en dyr
fornøjelse når man skal ud og købe toner.
Det virker måske ikke dyrt her og nu, men
hvis man regner det sammen bliver det til
rigtigt mange penge på et år.
Det skal være nemt.
Med en printaftale fra Dynateam slipper du
helt for besværet med at bestille toner, og
du er sikret den bedste pris på toner du
overhovedet kan finde. Der kan derfor
opnås en massiv besparelse i forhold til den
nuværende løsning samtidig med at toneren
bliver leveret automatisk inden printeren
løber tør. Der er derfor intet behov for at
have ekstra toner på lager

Stor som lille
Dynateam leverer
printer/kopimaskiner af alle
størrelser, og du kan tegne en
printaftale både på en lille
bordprinter, men også på den helt
store kopimaskine.
Ja vi leverer også kopimaskiner
Mange tror, at vi kun leverer printere.
Vi leverer også kopimaskiner med
efterbehandlere og andet tilbehør
Det med småt
Der står ikke noget med småt. Det
kan måske lyde for godt til at være
sandt, men det er det faktisk ikke. Det
eneste krav er at du køber printeren
af os og bestiller en aftale samtidigt.
Intet minimumsforbrug
Når Du tegner en print aftale med
Dynateam, er du ikke bundet op på et
minimumsforbrug. Du betaler derfor
kun for de kopier/print som du har
brugt.
For mere info
Kontakt Steen Trier Nielsen på
Tlf. 70 70 20 90 eller på mail
stn@dynateam.dk

