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Печатайте с нашия принтер или копир без да го купувате 
 

Предложението ни: 
1. Кой може да се възползва от него  

• всеки клиент, който смята, че трябва да закупува за своя принтер или 
мултифункционално печатащо устройство поне една оригинална тонер касета всеки 
месец 

• всеки клиент, който иска да ползва чужда машина за свои нужди без да се грижи за нея 
• всеки клиент, който не иска да инвестира в техника 

 

2. Условия на сделката: 
a. Клиентът плаща всеки месец цената на отпечатаните страници, която би плащал при 

използване на своя техника и оригинални консумативи, но не по-малко от цената на 
една оригинална касета. 

 
Пример: Клиентът преценява, че месечно ще отпечатва не по-малко от 2000 страници. 
Предоставяме му за безплатно ползване принтер с касета 2000 стр. Нова оригинална касета 
струва 100 лв. без ДДС и той ги дава всеки месец за да печата, при което цената на 1 
страница е 0.05 лв. Ако надвиши 2000 страници заплаща и пак по 0.05 лв. за брой. 
 
b. За същата цена на копие ние даваме безплатно за ползване принтер или 

мултифункционално устройство, което има подходящи параметри, като поемаме 
ангажимент винаги да са подсигурени с качествен консуматив и да са в работещо 
състояние, като гарантираме качеството на печат. 

c. За да се случи всичко това се сключва договор за срок от 1 година при използване на 
принтер или 2 години при използване на мултифункционално устройство. 

 

3. Кой какво печели: 
a. Клиентът разполага с качествена техника, за която не се грижи. Тя ще работи за него, 

като той заплаща цена на копие + ел. енергия и хартия. По този начин техниката 
реално е с безкрайна гаранция, а разходите по нейната поддръжка са нула. Винаги 
може да поиска замяна на оборудването с по-подходящо, с повече функции, по-бързо, с 
по-голям капацитет на касетите, които имат по-ниска цена на копие.  

b. Ние печелим поредния доволен клиент, доказваме, че по време на криза сме до нашите 
клиенти и сме готови им да помогнем да намалят разходите за печат и размера на 
инвестициите за ново начинание, печелим от и това, че сме официални вносители на 
качествени нови съвместими консумативи. 

c. Природата – да, тя печели също, защото нашите нови консумативи са произведени в 
заводи от рециклирани тонер касети, но става дума за висококачествени касети, 
изработени от преработени суровини получени от рециклирани касети, а не са стари 
касети, на които са сменени няколко компонента и са пуснати отново в употреба. Така 
вложените пластмаси и метали се преработват и се използват по няколко пъти, с което 
се опазва околната среда. 

 

4. Уловката (има и такава ☺☺☺☺):  
a. Ако клиентът продължи да ползва тази наша идея за още един такъв период, 

тържествено обещаваме, че ще му подарим един принтер. 

 


