Pronájem

Nejste-li si jisti přesným výběrem stroje, nebo se nechcete vázat při jeho splácení na dobu
několika let, je pro Vás vhodná varianta tzv. SMP smlouva, u níž je výpovědní lhůta 2 měsíce.
Při této formě pořízení neplatíte žádné měsíční paušály, nájem stroje, ani servisní úkony. Platíte
pouze předem domluvenou částku za tisk či kopii jedné strany. Tato částka se snižuje v
závislosti na počtu vytištěných stran v účetním období, což je zpravidla měsíc.
Čím více tisknete, tím Vás jedna vyprodukovaná strana vyjde levněji.

Navíc si můžete libovolně svůj stroj „dostavět“. Profesionální kancelářské multifunkce jsou
vyrobeny stavebnicovým systémem a při využití možnosti SMP smlouvy si můžete dle svého
přání stroj doplnit o vhodné doplňky, nebo naopak některé nepoužívané prvky odebrat. Aktuáln
í cena za stranu se vypočítává podle skutečně osazených součástí, neplatíte tudíž za
něco, co nechcete nebo nepotřebujete využívat.

Provozování na SMP smlouvu lze i kombinovat s pořízením stroje do vlastnictví, což je velmi
oblíbená forma u našich klientů v komerčním sektoru. Zákazník si zařízení nejprve vyzkouší na
SMP smlouvu, dosetuje si ho podle svých představ nebo vymění za úplně jiný a vše testuje v
praxi. A teprve v okamžiku, kdy si je naprosto jist výběrem, jej případně kupuje do vlastnictví.

Oproti zažitému přesvědčení, že vlastnictví stroje je nejlevnější formou jeho provozu,
vychází SMP smlouva pro zákazníka lépe. Tiskové náklady na každé zařízení jsou přímo
závislé na jeho využití. A právě SMP smlouva dokáže velmi pružně kopírovat potřebu zákazníka
a tím šetřit jeho finanční prostředky. Že je tomu skutečně tak, dokazují střední a velké firmy, u
kterých jsou stroje provozovány vždy některou formou outsourcingu.

Pokud zařízení již vlastníte, jednou z nabízených možností provozu je uzavření smlouvy
o Servisním a materiálovém zabezpečení provozu stroje, tzv. SM smlouvy. Tato forma je
velmi podobná výše uvedené možnosti (SMP smlouvy) s tím rozdílem, že si nepronajímáte
stroj. Předmětem plnění SM smlouvy jsou veškeré servisní činnosti spojené s provozem, tzn.
doplňování spotřebního materiálu (tonery, válce, fixace, …), profylaxe, případné opravy včetně
náhradních dílů, práce technika a doprava. Za tuto službu platíte opět prostřednictvím ceny za
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stranu. Celková částka tak přímo koresponduje s množstvím vyprodukovaných stran, takže
když tisknete málo, platíte míň, tisknete hodně, platíte víc. Je to logický, spravedlivý systém.
Výpovědní lhůta na SM smlouvu je 2 měsíce, což opět umožňuje velmi flexibilně dolaďovat
systém provozu strojů s aktuálními potřebami provozovatele

Kombinací výše uvedených možností, dle momentální potřeby zákazníka – jak jsme uvedli v
úvodu, snažíme se našim zákazníkům vyjít maximálně vstříc. To samé platí i u možností
financování pořízení či provozu tiskových a kopírovacích strojů. Troufáme se tvrdit, že
nalezneme řešení opravdu téměř pro každou situaci či požadavek.

2/2

