
SmartWeb Stamkort
Tilmelding til MPS-aftale

Stamoplysninger:

Afsenderoplysninger ( samme adresse som maskinens placering ) Faktureringsadresse

Firmanavn:  Firmanavn:
 
Adresse:  Adresse:

Postnr. og by:  Postnr. og by:

Kontaktperson:  Kontaktperson:

Telefon:  Telefon:

Mail:  Faktureringsmail:

Opstartsdato:  CVR:

DLG Connect IT-services

DLG Connect er professionel rådgiver og sparringspartner indenfor alt, 
der har med IT at gøre. Vi fungerer som din IT-afdeling – og med vores 
landsdækkende korps af IT-konsulenter samt hotline/fjernsupport er 
hjælpen altid nær. 

Vi tilbyder blandt andet følgende services:

• Sikkerhed og stabilitet på netværk
• Trådløse forbindelser
• Fjernadgang til pc’er
• Backup-løsninger
• Support
• Egne kørende serviceteknikere

  HL-L5100DN Kr. 2.293,- 
 Klikpris 11,2 øre pr. print i s/h 

  DCP-L5500DN ( alt-i-én ) Kr. 2.952,-
 Klikpris 11,2 øre pr. print i s/h

  HL-L6400DW Kr. 4.077,-
 Klikpris 7 øre pr. print i s/h

  MFC-L6900DW ( alt-i-én ) Kr. 5.828,-
 Klikpris 7 øre pr. print i s/h

  MFC-J5945DW ( alt-i-én ) Kr. 2.995,-
 Klikpris 8,9 øre pr. print i s/h
 Klikpris 54,9 øre pr. print i farve 

  MFC-J6945DW ( alt-i-én ) Kr. 3.371,-
 Klikpris 8,9 øre pr. print i s/h
 Klikpris 54,9 øre pr. print i farve 

  HL-L8360CDW Kr. 3.552,-
 Klikpris 10,5 øre pr. print i s/h
 Klikpris 80,7 øre pr. print i farve
  

  MFC-L8900CDW ( alt-i-én ) Kr. 5.374,-
 Klikpris 10,5 øre pr. print i s/h
 Klikpris 80,7 øre pr. print i farve

  HL-L9310CDW Kr. 4.712,-
 Klikpris 8,6 øre pr. print i s/h
 Klikpris 59,6 øre pr. print i farve 

  MFC-L9570CDW ( alt-i-én ) Kr. 6.392,-
 Klikpris 8,6 øre pr. print i s/h
 Klikpris 59,6 øre pr. print i farve

Alle printerpriser er en engangsomkostning. Alle priser er ekskl. moms. 
 Tilslutning til MPS forudsætter, at printeren er tilsluttet netværk  
med netværkskabel.

Vælg den printer, du ønsker at købe 

Send dette stamkort til: Kundeservice@dlgconnect.dk

  QL-1100 Kr. 1.675,-  

  QL-1100NWB Kr. 2.145,-

Prisen er inkl. remote installation. Alle priser er ekskl. moms.

Antal

  
DK-22246 Kr. 190,- pr. rulle 

 Papirtape til fragtlabel (103,6 mm x 30,48 m)

 

  Jeg ønsker Onsite installation, konfiguration og opsætning  
 af printeren til kr. 1500,- foretaget af DLG-connect  
      ( Fysisk teknikerbesøg, hvor teknikeren først kører, når printer- 
 installationen virker og er testet )

Onsite installation: Labelprintere til fragtlabels – anbefalet af GLS
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