70. výročie obchodnej značky Xerox

XEROX
LEASING
K 70. výročiu od nás dostanete
darček v hodnote 70 EUR!
1948 Haloid a Battelle ohlasujú spoločný vývoj
v oblasti xeroxgraﬁe a pojem „XEROX“ sa stáva
obchodnou značkou.

PROMO AKCIA bude prebiehať od 5. 9. 2018 – 31. 12. 2018
alebo do vypredania poukážok
Podpísaná zmluva, inštalačný protokol aj faktúra dodané
do Xeroxu do 31. 12. 2018
XEROX LEASING na 48, 60 mesiacov, jeho súčasťou bude
aj FSMA.
Registrácia poukážky na email: veronika.ulehlova@xerox.com

Ohľadom všetkých prebiehajúcich akciách, novinkách alebo potreby
akýchkoľvek informácií sa informujte u nášho obhodného tímu

Radlinského 27
811 07 Bratislava

+421 903 980 400
+421 903 719 639

obchod@asep.sk

www.asep.sk

VybERAJtE
A oSLAVUJtE S nAMi!
Konfigurácia

Poukážka
70 EUR

Leasing/Cash

Versalink C7030

C7001V_S, 097S04934

áno

leasing

Versalink C7030

C7001V_T, 097S04934

áno

leasing

Altalink C8030

C8001V_T, 097S04826

áno

leasing

Altalink C8035

C8001V_T, 097S04830

áno

leasing

Altalink C8030

C8001V_F, 097S04826

áno

leasing

Altalink C8035

C8001V_F, 097S04830

áno

leasing

Altalink C8045

C8002V_F, 097S04833

áno

leasing

Altalink C8055

C8002V_F, 097S04836

áno

leasing

Altalink C8070

C8003V_F, 097S04840

áno

leasing

typ zariadenia

Podmienky promo akcie:
Promo akcia bude prebiehať v termíne od 5. 9. 2018 – 31. 12. 2018 alebo do vypredania poukážok. Promo akcia sa vzťahuje na
typy a konfigurácie zariadení uvedených v tabuľke na druhej strane.
Jednotlivé minimálne konfigurácie strojov (rýchlosť a výbava podavačov) sú fixné a nejde ich meniť ani inak kombinovať. Je
možné konfiguráciu stroja (hardwaru) ďalej rozšířiť o ďalšie príslušenstvo.
Promo akcia sa vzťahuje iba na novouzatvorené zmluvy Xerox leasing a nie na predaj zariadení.
Musia byť dodržané štandardné pravidlá uzatvárania nájomných zmlúv. Dĺžka prenájmu je možná na 48 mesiacov alebo 60
mesiacov. Súčasťou prenájmu musí byť aj FSMA. Do 31. 12. 2018 musí byť zariadenie inštalované, zmluva podpísaná a všetky
podklady musia byť do toho dátumu dodané v Xeroxe. Po splnení daných podmienok, klient dostane od Xeroxu 70EURovú
poukážku na nákup ľubovolného produktu od internetovej spoločnosti MALL.SK.
Klient si môže registrovať poukážku prostredníctvom e-mailu na veronika.ulehlova@xerox.com, kde uvedie výrobné číslo zariadenia
a číslo nájomnej zmluvy a do 24hodín bude klientovi vygenerovaná poukážka, ktorá mu bude zaslaná prostredníctvom emailu.
Ceny sú uvedené bez DPH. Xerox si vyhradzuje právo promoakcie kedykoľvek skončit alebo zmeniť jej podmienky.

