
Hot line  504-222-896

Im więcej drukujesz, 
tym mniej płacisz!

Zadzwoń i poznaj szczegóły! 

Spotkajmy się na żywo lub wirtualnie?
Skorzystaj z kalkulatora finansowego

- obliczymy dla Ciebie ratę 
na wybrany model drukarki HP!

STITCH

Elastyczność w każdej chwili!



Założenia najmu

proste
FORMALNOŚCI

pełna
ELASTYCZNOŚĆ

100%
BEZPIECZEŃSTWA

48h    
gwarantowany czas 

do rozpatrzenia wniosku

10%    

bezpłatny pełny
pakiet serwisowy

w całym okresie najmu 
+ okresowe przeglądy 

szybka adaptacja
do nowych okoliczności

i zmieniających się
 potrzeb

decydujesz 
o terminach najmu, 

doborze sprzętu
i  jego wymianie

jedynie 10%
kaucji zwrotnej

„0" stresu
minimum dokumentów

BEZ LIMITU 
DRUKU !

wiedza
i bezpieczny rozwój

bezpłatne
hot line

i wsparcie szkoleniowe

HP LATEX 115

HP LATEX 115 Print&Cut

HP LATEX 315

HP LATEX 315 Print&Cut

HP LATEX 335

HP LATEX 335 Print&Cut

HP LATEX 365

HP LATEX 375

HP LATEX 560

HP LATEX 570

HP STITCH 300

HP STITCH 500

5

pewne
PROFITY

gwarantowany bonus, 
od zakupu mediów,

obniżający ratę najmu

3     %

Im więcej kupujesz 
tym więcej oszczędzasz!

Otrzymujesz urządzenie HP 
bez wkładu finansowego. 

Nie wiążesz się umową 
leasingu ani kredytu.

Nie martwisz się o zdolność
kredytową.

Nie tracisz czasu 
na procesowanie dotacji.

Zachowujesz elastyczność 
w całym okresie najmu.

Zwrot/ Zamiana w dowolnie
wybranym momencie!* 
*nie wcześniej niż po okresie 12 m-cy.
  Więcej w Regulaminie.

Jedyne 10%  
wartości urządzenia - kaucja 
zabezpieczenia najmu.

W każdym kolejnym roku 
rata za najem maleje.

Zwrot 100% kaucji 
po zakończeniu najmu.

Im więcej kupujesz 
materiałów do druku
tym mniej płacisz za najem
drukarki!

Każdy zakup mediów to 
3% rabatu odliczone 
od raty najmu!*
*więcej w Regulaminie.
    

Korzyści z najmu

10    % kaucji

przedłużenie umowy

wymianę na inny model drukarki

rozwiązanie umowy 
i zwrot urządzenia

zakończenie umowy i wykup
urządzenia

TY DECYDUJESZ!
I MOŻESZ WYBRAĆ: 

URZĄDZENIA DOSTĘPNE 
W PROGRAMIE 
RENT2PRINT:Bezpłatna opieka

serwisowa 
w całym okresie 
najmu!

70%    
nawet do 70% 
oszczędności 

na ratach za najem

O szczegóły zapytaj Przedstawicieli Handlowych.


