Informacje

Zadbamy o Twoje urządzenia
Care Pack, część HP Care
4- i 5-letnie pakiety usług Care Pack dla wysokiej klasy urządzeń
komercyjnych pomagają w obniżaniu kosztów i wykorzystywaniu
pełnych możliwości drukarek i skanerów.

Lepsza i dłuższa praca urządzeń

Ograniczone budżety są codziennością w wielu firmach, dlatego tak ważne jest, aby urządzenia
drukujące służyły jak najdłużej. Jednak długa eksploatacja sprzętu wyłącznie z myślą o cięciu
kosztów nie wystarczy – powinien on również przez cały okres użytkowania pracować na poziomie,
który spełnia potrzeby firmy.
Mniej awarii

Większa wydajność

Rozszerzone usługi w ramach 4- i 5-letnich pakietów Care Pack zapewniają wysokiej jakości
wsparcie dodatkowo do standardowej ochrony gwarancyjnej sprzętu HP – w przystępnej cenie.
Wybór 4- lub 5-letniego pakietu Care Pack przy zakupie drukarek i skanerów to pewność,
że sprzęt będzie wydajnie służył firmie przez długi czas.

Ochrona, na której można polegać

Polegając na 4- i 5-letnich pakietach Care Pack wspierających środowisko IT, możesz ograniczyć
wydatki dzięki dłuższej żywotności urządzeń drukujących. Dodatkowe korzyści w okresie
obowiązywania pakietu są następujące:
Mniej awarii i większa wydajność
Gdy sprzęt działa sprawnie, pracownicy są bardziej wydajni, mogąc skoncentrować się na swoich
obowiązkach, zamiast zajmować się niesprawnymi urządzeniami.

Ochrona inwestycji

zł
Niższe koszty wsparcia

Ochrona inwestycji we flotę drukarek
Zmaksymalizuj wartość inwestycji w urządzenia drukujące za sprawą wysokiej klasy wsparcia
certyfikowanych techników korzystających z oryginalnych części zamiennych HP.
Stałe, niższe koszty wsparcia
Pomoc w zapobieganiu nieprzewidzianym wydatkom na naprawy dzięki przewidywalnym
kosztom wsparcia bez konieczności późniejszego zakupu dodatkowych lat ochrony. Ponadto,
przy jednorazowym zakupie na cztery lub pięć lat, zyskujesz ochronę cenową przez cały okres
obowiązywania pakietu oraz obniżasz koszty administracyjne w swojej firmie.
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Masz wybór
4- i 5-letnie
pakiety Care
Pack

Zdecyduj, które usługi i czas reakcji spełniają potrzeby Twojej firmy.
Dostępne są następujące opcje:1
• Naprawa w miejscu instalacji następnego dnia roboczego
• Naprawa w miejscu instalacji tego samego dnia
• Wymiana w miejscu instalacji następnego dnia roboczego
• Wymiana następnego dnia
• Zaawansowana lub standardowa usługa wymiany sprzętu
• Zwrot do punktu serwisowego

Jak zacząć?
Aby dowiedzieć się więcej na temat usług Care
Pack dla urządzeń drukujących, skontaktuj
się z przedstawicielem handlowym HP lub
wybranym salonem sprzedaży HP.

Dowiedz się więcej
na stronie

hp.com/go/pcandprintservices

Więcej informacji na temat poziomów usług
Care Pack dla określonych drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych i skanerów można znaleźć
na stronie poświęconej pakietom Care Pack:
hp.com/go/cpc.

Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.
Poziomy usług i czasy realizacji mogą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej. Usługa jest dostępna od daty zakupu sprzętu. Obowiązują
zastrzeżenia i ograniczenia. Szczegóły na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają obowiązującym warunkom świadczenia usług przez HP dostarczonym
lub wskazanym Klientowi w momencie zakupu. Klient może mieć dodatkowe prawa ustawowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego
i warunki świadczenia usługi HP ani ograniczona gwarancja HP na dany produkt HP nie mają na nie wpływu.
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