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Promoțiile desfășurate de catre Echo Plus se adresează exclusiv persoanelor juridice clienți finali.

Verificați împreună cu reprezentantul Echo Plus dacă echipamentele dvs folosesc
tonere echivalente ce fac parte din promoție.

Tonerele echivalente cele mai uzuale care fac parte din promoții sunt:

• pentru echipamente HP: Q2612HC (3500 pag), Q5949X (6000 pag), Q5949XX (12000 pag), CB435HC (4000 pag), CB436HC (4000 pag),
   CC364A HC  (20000 pag), CC364X (24000 pag), CE285HC (3200 pag), CE505X (6500 pag), CE260X (17000 pag), CE261A, CE262A, CE263A (11000 pag),

   C9730A  (13000 pag), C9731A, C9732A, C9733A (12000 pag), Q7551X (13000 pag), Q7551HC (24000 pag), Q7553X (7000 pag), Q7553XX (12000 pag); 

• pentru echipamente Lexmark: X340H21G (6000 pag), E250H21E (9000 pag), E260A11E HC (6000 pag), 64016HE (21000 pag),
   64016HC (32000 pag), T650H21E (25000 pag);

• pentru echipamente Brother: TN2000HC (5000 pag), TN2120HC (5200 pag), TN3170HC (12000 pag), TN3280 (8000 pag);
• pentru echipamente Samsung: ML1610D2 (3000 pag), ML1710D3 (3000 pag), MLT-D1052L (2500 pag), MLT-D1082HC (3000 pag).
• Voucherele bon de combustibil au valoare nominala de 50 si 100 lei și au valabilitatea înscrisă pe fiecare filă.
• Bonurile valorice de carburant OMV pot fi folosite exclusiv pentru achiziţia de carburant atât în staţiile OMV
    cât şi in cele Petrom, de pe intreg teritoriu al României.

• Nu se acceptă rambursări în numerar parţiale sau integrale.
• Nu se rambursează valoarea bonurilor deteriorate, pierdute, distruse sau al căror cod de bare este deteriorat.
• In cazul depăşirii valorii diferenţa se poate plăti numerar sau prin card bancar.

Pentru a atinge numărul de tonere echivalente necesare promoției,
nu este obligatoriu ca acestea să fie toate același model, ci pot fi combinate în funcție de nevoia Dvs.

Voucherul se livreaza numai daca factura de achizitie este achitata integral in termenul scadent.

Pentru informatii suplimentare contactati departamentul vanzari Echo Plus.

Perioada de valabilitate a campaniei 26.10.2022 - 30.06.2023


