
Pakiet A Pakiet M Pakiet B

FS-1041/1061dn 2 lata n/d n/d n/d

FS-1220/1320/1325MFP 3 lata n/d n/d n/d

ECOSYS P2235/2040/dn/w 2 lata n/d 187 339
M4125idn/M4132idn 3 lata 204 501 651

2 lata n/d 242 373
3 lata 290 664 678
4 lata n/d n/d 948

ECOSYS P3045dn 5 lat n/d n/d 1680
ECOSYS P3050/3055/3060dn 2 lata n/d 330 597
M3040/3540dn 3 lata 343 838 1085
M3040/3540idn 4 lata n/d n/d 1517
M3550/M3560idn 5 lat n/d n/d 2686

P4040dn 2 lata n/d n/d 1152
M6030cdn/M6530cdn n/d
P502*/6130cd* M552*cd*

2 lata n/d n/d 2507
3 lata 1078 n/d 4743

FS-C8600/FS-C8650dn 4 lata n/d n/d 6641
FS-9530dn 5 lat n/d n/d 11754

M6035cidn/M6535cidn 2 lata n/d n/d 656
P6035cdn 3 lata 375 n/d 1194

2 lata n/d n/d 1152
3 lata 454 n/d 2142

2 lata n/d n/d 359
3 lata 256 n/d 651
4 lata n/d n/d 911
5 lat n/d n/d 1612

2 lata n/d n/d 1165
3 lata 894 n/d 2195
4 lata n/d n/d 3117
5 lat n/d n/d 5556

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

podajnik  PF-315+PB-315

WYPOSAŻENIE DODATKOWE do
FS-9130/9530
podajnik PF-750
taca multi MT-71  

finiszer DF-710/750 
składacz broszur BF-710

ECOSYS P7040cdn

3 lata 343 2142

 
 
 
 
 
 

 
Pakiet Serwisowy jest rozszerzeniem standardowych warunków gwarancji i może być sprzedany w ciągu jednego miesiąca od sprzedaży drukarki. 
W przypadku drukarek używanych lub drukarek z dodatkowym wyposażeniem mechanicznym nie uwzględnionym w powyższym cenniku warunki 
rozszerzenia gwarancji lub specjalnej obsługi serwisowej będą ustalane indywidualnie z Działem Sprzedaży Usług Serwisowych, Tel.: (22) 536 09 72 
 
Dostępne są następujące rodzaje Pakietów: 

*  Świadczenie gwarantowane dla zgłoszeń dokonanych do godz. 12:00. Zgłoszenia po godz. 12:00 traktowane są jak dokonane o 8:00 rano następnego 
dnia roboczego. 
 
Podane ceny pakietów są opłatami jednorazowymi, na cały wybrany okres serwisowania, wyrażonymi w złotych i nie zawierają podatku VAT. 
Ceny pakietów z czasem ważności dłuższym niż standardowa gwarancja, zawierają odpowiednio przedłużone gwarancje. 
Godziny pracy serwisu – od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 8:00 do 16:00. 
 
Arcus S.A., Serwis Centralny w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, tel. (22) 836 66 66, fax (22) 836 00 51, e-mail: serwis@arcus.com.pl, www.arcus.pl 

Cennik pakietów serwisowych 

Uwaga! 
Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy cennik nie może być wykorzystywany w zastępstwie informacji dostępnych w Arcus S.A. Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie są prawnie 
wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.  Informacje zawarte w niniejszym cenniku nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu  
art. 4 ust. 2 lub 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Pakiet A – dodatkowy, trzeci rok gwarancji na standardowych warunkach 
Pakiet M – naprawy w miejscu eksploatacji urządzenia (onsite) dostępne wyłącznie w odległości do 50 km od miast siedzib punktów 

                   siedzib punktów serwisowych Arcus S.A.    

 serwisowych Arcus S.A. 
Pakiet B – rozpoczęcie naprawy onsite do końca następnego dnia roboczego* dostępne wyłącznie w odległości do 50 km od miast 


