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Pronájem tiskových zařízení
Tiskněte levně a bez starostí!
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Tiskárnu, opravy a nákup 
spotřebního materiálu 
vám zařídíme my

Pronájem tiskových 
zařízení

Tiskněte levně, bez starostí 
a s nadstandardními službami

Na základě vašich potřeb vám vytipujeme vhodný tiskový stroj. 
Netřeba kupovat drahé zařízení, řešit opravy a nákup spotřebního 
materiálu. Za měsíční paušál získáte pronájem tiskového zařízení, 
servis a správu zařízení, dodávku spotřebního materiálu, dodávku 
náhradních dílů a v případě zájmu také dodávku papíru. 

Cena je počítána jako paušál za tiskový stroj + sazba za vytiště-
nou stránku. Lze nastavit i cenu tvořenou pouze sazbou za výtisk 
(tzv. CLICK). U tiskových zařízení vám dokážeme nabídnout také 
zabezpečený tisk či správu uživatelů. Pronájem tiskového zařízení 
umožňuje tisk na formát A4 a A3, smlouva se standardně uzavírá 
na 3 nebo 5 let. 
 
Co od vás potřebujeme na začátku vědět? 

•	 Budete tisknout barevně nebo černobíle?
•	 Na jaký formát se bude tisknout (A4, A3)?
•	 Jaký je očekávaný počet vytištěných stran za měsíc 

v černobílých případně i barevných stránkách?
•	 Budete mít zájem o službu zabezpečeného tisku?
•	 Budete mít zájem o službu správy uživatelů?

Před vytištěním dokumentu tiskárna čeká na fyzické ověření uživatelem

Hlavní výhody
Nulové pořizovací náklady 
na nákup drahého tiskového 
zařízení 

Servis tiskových zařízení je na 
nás 

Dodávka spotřebního materiá-
lu je na nás 

Můžeme nabídnout fakturaci 
náhradního plnění přes chrá-
něnou dílnu

Zabezpečený 
tisk

Tato funkce chrání data uživatele 
před jejich zneužitím. V praxi to 
znamená, že uživatel pošle doku-
ment do tiskárny a zde dokument 
čeká na fyzické ověření uživate-
lem buď pomocí PIN kódu nebo 
čipové karty. Po ověření uživatele 
tiskárna dokument vytiskne. 
 
S touto službou také splňujete 
požadavky GDPR.

Správa 
uživatelů

Správa uživatelů je nástroj pro 
kontrolu výdajů nad tiskem ve 
společnosti. 
 
Dokáže sledovat, jaký uživa-
tel kolik tiskne. Výsledkem je 
úspora nákladů na tisk. V praxi si 
totiž zaměstnanci tisknou velké 
množství dokumentů často i pro 
soukromé účely.
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Kontaktujte nás:
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