
fekete-fehér többfunkciós nyomtató, 
amely az iroda kedvence lehet már 

HAVI 9930 FT + ÁFA BÉRLETI DÍJJAL!

Üzemeltetési költség, fekete-fehér nyomatdíj: 1,70 Ft + áfa
Alapfunkciók: másolás, nyomtatás, szkennelés.

A Xerox® VersaLink® B7030 egy tökéletes irodai berendezés, ha Önnek  
kiemelten fontos az eredményes munkavégzés. A nyomatok kiváló minő-
ségűek. A gép kezelőfelülete egyszerű, érthető, felhasználóbarát. 
Irodai ‘munkatársként’ remek tulajdonságokkal rendelkezik: halk, kis helyet 
foglal és mindig rendelkezésre áll. 
Saját szervizünk átlagosan 3 óra 15 perc alatt ér ki az ügyfelekhez hibabe-
jelentés esetén.

A fenti nyomatdíj tartalmazza a kellékanyagokat (festék, fényérzékeny henger, 
stb., kivéve a papírt és a tűzőkapcsot), az alkatrészeket, a javítást és a kiszállást 
Budapest területén.

A tájékoztatás nem teljeskörű, további technikai részletekről örömmel adunk 
információkat.

Ajánlatunk 2017. augusztus 31-ig érvényes.

Megtisztelő érdeklődése, kérdése esetén  
állunk szíves rendelkezésre.

Képünk illusztráció.

XEROX® VERSALINK® B7030



színes többfunkciós nyomtató, 
amely az iroda hatékony segítsége lehet már

HAVI 22.000 FT + ÁFA BÉRLETI DÍJJAL!
Üzemeltetési költség, nyomatdíjak:

fekete: 1,8 Ft / színes A4: 14 Ft / színes A3: 28 Ft + áfa
Alapfunkciók: másolás, nyomtatás, szkennelés.

Amennyiben kisebb gép is megfelelő lehet, javasoljuk 
Xerox® VersaLink® C405 színes többfunkciós nyomtatónkat 

már havi 7400 Ft + áfa bérleti díjjal!  

Xerox ConnectKey technológiával felszerelt intelligens munkahelyi segéd!
Alapfunkciók: másolás, nyomtatás, szkennelés, fax.

Üzemeltetési költség, nyomatdíjak: fekete: 3,55 Ft / színes: 21,05 Ft + áfa

A fenti nyomatdíjak tartalmazzák a kellékanyagokat (festék, fényérzékeny 
henger, stb., kivéve a papírt és a tűzőkapcsot), az alkatrészeket, a javítást és a 
kiszállást Budapest területén.

A tájékoztatás nem teljeskörű, további technikai részletekről örömmel adunk 
információkat.

Ajánlatunk 2017. augusztus 31-ig érvényes.

Megtisztelő érdeklődése, kérdése esetén állunk szíves rendelkezésre.

Képünk illusztráció.

XEROX® ALTALINK® C8035 



A Copy General Közép-Kelet-Európa vezető vállalata a reprográfiai 
és dokumentációs folyamatok terén. Ajánljuk szíves figyelmükbe az  
igényeikhez messzemenőkig igazodó megoldásainkat.

Vállaljuk az elképzeléseiknek megfelelő  

• névjegykártyák, 
• levélpapírok, borítékok,
• kiadványok, 
• dossziék,
• belső használatú dokumentációk,
• bélyegzők,
• rollupok és molinók,

grafikai tervezését és kivitelezését, rövid határidővel, exkluzív 
minőségben.

A COPY GENERALRÓL DIÓHÉJBAN:
• Hazánkban több mint 300 nagyvállalatot és közel 3000 kis - és 

középvállalkozást, valamint 11 000 egyéni vásárlót tudhatunk  
ügyfeleink között.

• Pénzügyileg stabil vállalkozás vagyunk a Bisnode minősítése alapján  
(’AA’ Creditworthy).

• Tagja vagyunk az International Advertising Association (IAA)-nek.
• Shortlistre kerültünk a European Excellence Awards 2013-on,  

pénzügyi kommunikáció kategória, grafikai ábrázolás témakörben.
• Superbrands elismerésben részesültünk 2013-ban, 2015-ben, 2016-

ban és 2017-ben is.



TAPASZTALATI KÖR

• üzleti riportok, jelentések, kiadványok nyomdakész 
előkészítése

• egyszerű és komplex táblázatok, grafikonok, chartok elegáns 
ábrázolása

• adatábrázolás, infografikák 2D-ben, 3D-ben és izometrikusan
• business illusztrációk tervezése
• B2B ÉS B2C relációban eladásösztönző design tervezése
• egyszerűsített térképek

MIÉRT VELÜNK?

• Ügyfeleink visszajelzései alapján az általunk készített grafika 
eredménytényezővel bír az üzleti folyamataikban.

• Gyorsaság, rugalmasság.
• Nemzetközi trendek ismerete, ugyanakkor az ügyfél  

igényeihez történő maximális alkalmazkodás.
• Széles körű grafikai, tipográfiai és nyomdaipari ismeret. 
• 12 éves szakmai tapasztalat.

Megtisztelő érdeklődése, kérdése esetén  
állunk szíves rendelkezésre.

COPY GENERAL | BUSINESS
GRAFIKAI MEGOLDÁSAINKBÓL


