АРБИКАС - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /200м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23
Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com , WWW.ARBIKAS.COM
ISO 9001-2008 certified

Since 1992

Качественият печат е лицето на вашия бизнес.

Цени за доставки извършвани от АРБИКАС
АРБИКАС поема обслужване със собствен транспорт за София и
за някои населени места извън рамките на околовръстния път на София,
но близкостоящи до него, на фиксирани цени.

▪

Зона 1 - жълт цвят - София град, в рамките на околовръстното + някои от източните квартали
точно до околовръстното (Герман, Лозен, Панчарево ...) - транспортна такса 5 лева без ДДС;

▪

Зона 2 - червен цвят - близки до околовръстното населени места, но след него (Кремиковци,
Нови Искър, Банкя, Божурище ...) - транспортна такса - 10 лв без ДДС;

▪

Зона 3 - син цвят - по-отдалечени от околовръстното места, които все пак обслужваме с наш
транспорт (Кътина, Доброславци, Костинброд, Нови Хан, Елин Пелин ...) - 15 лева без ДДС;

Подробна карта на зоните можете да намерите тук:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zj73fHAQ3xN8.kBkpk7s-2CYI

АРБИКАС предоставя безплатен транспорт за Зона 1 в София в следните случаи:








при предоставяне на тонер касети за зареждане (независимо от броя);
при предоставяне на 2 и повече мастилници за презареждане;
при поръчка на неоригинални съвместими консумативи BEST IMAGE и ECO PRINT;
при поръчка за бутилирани тонери, части за принтери и/или за тонер касети (OPC, WB, DB,
PCR....) на стойност над 100 лева с ДДС;
за услуги при единични поръчки над 100 лева с ДДС
за вземане и връщане на техника за ремонт за района на София при единични ремонти на
стойност над 100 лева с ДДС с включените части
по договаряне;
АРБИКАС предоставя безплатен транспорт за провинцията в следните случаи:






при поръчка за бутилирани тонери, части за принтери и/или за тонер касети (OPC, WB, DB,
PCR....) на стойност над 166 лева без ДДС (200 лева с ДДС);
за презареждане и/или рециклиране на тонер касети, ако клиентът не ползва допълнителни
отстъпки и е изпратил 4 или повече тонер касети (или 6 мастилници);
Клиент, ползващ допълнителни отстъпки за зареждане/рециклиране на касети и/или
мастилници, може да се възползва от отстъпка „Безплатен транспорт“ за провинцията, в двете
посоки, при предварително договорени условия;
по договаряне;

За повече информация моля прочетете пълния текст на общите ни условия на адрес:
http://www.arbikas.com/Main.php?do=about&cat=terms
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