CÔNG TY CỔ PHẦN T.MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT NAM
Chuyên cho thuê máy photocopy
Địa chỉ : 244 Bùi Xương Trạch – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: (024) 39906966 - 0964354466

BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Theo yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá¸ tính cước cho thuê máy
photocopy như sau:
Khoản cước

Cấu hình máy photocopy

Đơn giá

Cước cho thuê bao tháng

RICOH MP 4002 – MP 5002
Máy có sẵn chức năn in A 3 và Scan màu A3

1.600.000VNĐ/tháng

TT
I

Cấu hình máy Ricoh Aficio MP 4002/MP 5002
- Bảng điều khiển: Màn hình cảm ứng đa sắc LCD
9 inch.
- Tốc độ photocopy: 40/50 trang A4 / 1 phút
- Khay chứa giấy lớn : 2 khay x 550 tờ
- Khay giấy phụ : 100 tờ
- Phóng to / Thu nhỏ : 25% - 400%
Đặt cọc khi nhận bàn giao - Độ phân giải : 600 x 600 dpi
- Dung lượng bộ nhớ : 512 MB
máy: 10.000.000 đồng
Thông số phụ máy photocopy
- Thời gian cho sao chụp : 15 giây
- Thời gian chụp bản đầu tiên : 4.1 giây
- Sao chụp liên tục lên tới 999 tờ
- Tiêu thụ điện : 1.6 KW
- Trong lượng : 97 kg
- Kích thước ( Ngang X Sâu X Cao ): 670 x 682 x
895 mm
- Bộ nạp và đão bản gốc ( DF 3070)

Miễn phí
10.000 trang
copy/tháng

Miễn phí từ 10.000 Tới trang 10.001 trở lên tính 100vnd/trang
Ghi chú:
•

Máy cho thuê là máy kỹ thuật số , đa chức năng có sẵn chức năng nạp và đảo 2 mặt tự động.

•

Hợp đồng thuê 1 năm, thanh toán tối thiểu 3 tháng/ lần. Thanh toán trước tiền thuê máy và tiền đặt cọc ngay sau
khi ký hợp đồng thuê máy.

•

Giá thuê máy Chưa bao gồm thuế GTGT và giấy sao chụp.

•

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển, bảo hành, bảo trì và toàn bộ vật tư, phụ kiện thay thế (mực , từ,
trống…)

•

Giá trên áp dụng trong địa bàn thành phố Hà Nội – trong phạm vi 20km .

•

Mọi chi tiết xin liên hệ: : Nguyễn Xuân Hiệu 024.39906966 - 090435.44.66

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !

CÔNG TY CỔ PHẦN T.MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT NAM
Chuyên cho thuê máy photocopy
Địa chỉ : 244 Bùi Xương Trạch – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: (024) 39906966 - 0964354466

BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Theo yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá¸ tính cước cho thuê máy
photocopy như sau:
TT

Khoản cước

I

Cước cho thuê bao tháng

Đơn giá

Cấu hình máy photocopy
RICOH MP6001 – MP7001 – 6002 -7502
Máy có sẵn chức năn in A3 và Scan màu A3

2.500.000VNĐ/tháng

Chức năng photocopy
Tốc độ (bản chụp/phút)

60 - 75

Đặt cọc khi nhận bàn giao

Khổ giấy

A3 – A5

máy: 10.000.000 đồng

Số lượng chụp liên tục

999

Phóng to - thu nhỏ

25% - 400%

Miễn phí
15.000 trang copy/tháng

Miễn phí từ 15.000 Tới trang 15.001 trở lên tính 90 vnd/trang

Ghi chú:
•

Máy cho thuê là máy kỹ thuật số , đa chức năng có sẵn chức năng nạp và đảo 2 mặt tự động.

•

Hợp đồng thuê 1 năm, thanh toán tối thiểu 3 tháng/ lần. Thanh toán trước tiền thuê máy và tiền đặt cọc ngay sau
khi ký hợp đồng thuê máy.

•

Giá thuê máy Chưa bao gồm thuế GTGT và giấy sao chụp.

•

Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển, bảo hành, bảo trì và toàn bộ vật tư, phụ kiện thay thế (mực , từ,
trống…)

•

Giá trên áp dụng trong địa bàn thành phố Hà Nội – trong phạm vi 20km .

•

Mọi chi tiết xin liên hệ: : Nguyễn Xuân Hiệu 024.39906966 - 090435.44.66

•

Website: https://dichvuchothuemayphoto.com/thue-may-photocopy-ha-noi.html

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !

