CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT NHẬT NAM
Chuyên: CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY MÀU
Địa chỉ: 244 Bùi Xương Trạch - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội.
ĐT: (024) 39906966 – 0904354466 - 0964354466

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

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY MÀU TOSHIBA E-STUDIO 5540C – 5560C:
Các gói cước cơ bản của máy photocopy màu :
(Máy nhập bãi còn mới 80-90%)
Toshiba E-studio 5540C – 5560C
Độ phân giải 600×1200 dpi
Số bản copy liên tục: 9999
Khổ giấy lớn nhất : A3
Độ phóng to tối đa: 400%
Độ thu nhỏ tối đa: 25%
Dung lượng khay giấy: 500 tờ
Thời gian khởi động: 180s
Đặt cọc : 10.000.000vnd

1. Lựa chọn 1: 3.000.000đ/tháng
( số bản miễn phí 2.000 bản màu 5.000 bản đen trắng)
2. Lựa chọn 2: 2.700.000đ/tháng
( số bản miễn phí 1.500 bản màu 3.000 bản đen trắng)
3. Lựa chọn 3: 2.500.000đ/tháng
( số bản miễn phí 1.000 bản màu 2.000 bản đen trắng)
Các gói lựa chọn được miễn phí chức năng in mạng và
Scan màu A3 .
Phụ trội màu 1.000 vnd/ trang
Phụ trội đen trắng : 300vnd/trang

Ghi chú
• ***** Máy cho thuê là máy kỹ thuật số, đã có sẵn chức năng nạp và đảo 2 mặt tự
động *****
• Khi máy photocopy gặp vấn đề thì tối đa 2 tiếng kể từ khi khách hàng báo lỗi là công ty
có mặt để khắc phục (trong giờ hành chính) . Nếu sau 24h không xử lý được công ty xẽ
đổi máy khác tương đương để công việc khách hàng không bị ảnh hưởng.
• Hợp đồng thuê 1 năm, thanh toán trước tiền thuê 03 tháng/ lần
• Thanh toán trước đặt cọc máy 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 phụ kiện,
vật tư thay thế (mực, từ, trống in).
Mọi chi tiết xin liên hệ: : Mr Hiệu 024.39906966 – 0904.354466
Website: https://dichvuchothuemayphoto.com/thue-may-photocopy-ha-noi.html
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG !

Hình ảnh máy photocopy công xuất lớn - TOSHIBA ESTUDIO 5540C – 5560C - 6550C

