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Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu
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Hiện nay Máy photocopy màu đươc sử dụng phổ biến ở mọi nơi.
Đối với nhu cầu in ấn ngày càng nhiều, Máy photo được coi là
trợ thủ đắc lực của các văn phòng. Tuy nhiên không phải ai
cũng có điều kiện để mua máy photocopy mới. Việc thuê máy
photocopy sẽ là giải pháp hiệu quả dành cho các doanh nghiệp
với xu thế.
Vậy, tại sao nên chọn thuê máy photo màu để sử dụng? Làm thế
nào để chọn được dòng máy phù hợp nhất? Mời các bạn cùng theo
dõi bài viết dưới đây để được giải đáp.

Dịch vụ cho thuê máy photocopy màu tại hải Phòng giá rẻ

Những lý do khiến bạn nên thuê máy
photocopy màu?
Sở dĩ thuê máy photocopy màu đang trở thành sự lựa chọn hàng
đầu của các công ty, doanh nghiệp hiện nay vì những lý do sau:

Giải quyết được nhu cầu sử dụng của công
ty, doanh nghiệp
Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đều có nhu cầu:
Scan màu, photo màu, in màu chất lượng cao. Do đó, việc thuê
máy photo màu sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong văn phòng.

Đồng thời, giải quyết được các yêu cầu thuê máy như:
Cần thuê máy đẹp, sang trọng, ổn định, không kẹt giấy.
Bản chụp sắc nét, rõ ràng, an toàn, thân thiện với môi
trường và người sử dụng.
Thuê máy photocopy màu tương tích với các hệ điều hành
mới nhất: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac
OS …

Giá thuê máy photocopy hợp lý
Thuê máy photocopy màu được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí
hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp.
Bởi lẽ, việc đầu tư một chiếc máy mới phải bỏ ra một khoản
tiền khá lớn, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi
đó, sử dụng dịch vụ cho thuê máy, mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ ra
một số tiền nhỏ, chỉ từ vài trăm đến 1 triệu đồng.

Được sử dụng đa dạng các dòng máy
Khi lựa chọn mua máy photocopy màu mới thì các sản phẩm bạn
lựa chọn sẽ có giới hạn nhất định. Trong khi công nghệ lại
đang cập nhật, liên tục thay đổi theo từng ngày thì việc mua
máy mới rất dễ bị lỗi thời.
Ngược lại, với dịch vụ thuê máy photo màu, bạn sẽ được lựa
chọn thoải mái, đa dạng dòng máy hiện đại. Thậm chí, trong quá
trình sử dụng, nếu thiết bị cũ không còn phù hợp, bạn có thể
đổi sang thiết bị mới tương thích.

Không lo lắng về độ bền máy
Lựa chọn thuê máy photocopy màu bạn sẽ không còn phải lo lắng
về độ bền của máy. Bởi trong quá trình sử dụng, nếu có bất cứ
sự cố nào phát sinh, bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí, thay thế và
sửa chữa, thậm chí là đổi sang máy mới.

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Hải Phòng

Thời gian sử dụng tùy theo khách hàng
Nếu không có nhu cầu sử dụng máy lâu, chỉ dùng theo một vài
tháng hoặc một hai năm, bạn nên lựa chọn dịch vụ cho thuê máy
photo. Bởi thời gian thuê vô cùng linh hoạt, bạn có thể thay
đổi hay nâng cấp máy mà không tốn kém bất cứ chi phí nào.

Thủ tục thuê nhanh chóng
Hiện nay, nếu mua máy photocopy màu, thủ tục vô cùng rườm rà,
phức tạp. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các
tổ chức hay cá nhân khi sử dụng máy photo màu thì cần phải
đăng ký với Sở thông tin và truyền thông. Theo đó, hồ sơ chuẩn
bị bao gồm:
Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu.
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối
chiếu. Giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ
chức muốn đăng ký sử dụng máy. Hóa đơn, hợp đồng, chứng
từ mua,…..
Trong khi đó, lựa chọn dịch vụ cho thuê máy photocopy màu, mọi
thủ tục đều được đơn giản hóa, nhanh chóng, tiện lợi. Bạn chỉ
cần giao dịch, ký hợp đồng với bên cho thuê. Các thủ tục còn
lại bên cho thuê máy sẽ giải quyết giúp bạn.

Dịch vụ thuê máy photocopy màu tại
Việt Số Hóa
Nếu đang băn khoăn, tìm kiếm địa chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê
máy photocopy màu thì Việt Số Hóa là sự lựa chọn hoàn hảo dành
cho quý khách hàng.
Với giá thành hợp lý, thủ tục nhanh gọn, dễ dàng, bạn đã có

thể lựa chọn cho mình chiếc máy
photo màu chất lượng, đáp ứng nhu cầu công việc một cách tốt
nhất.
Dưới đây là những lý do nên thuê máy photocopy màu tại Việt Số
Hóa
Chi phí rẻ, tiết kiệm: Chỉ với số tiền từ vài trăm cho
đến vài triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể lựa chọn thiết
bị in màu chất lượng, hiện đại, mẫu mã tùy thích.
Đa dạng các dòng máy cho thuê: Tại Việt Số Hóa có đa
dạng các dòng máy với nhiều thương hiệu nổi tiếng như:
Ricoh, Toshiba, Canon,… với chất lượng cao. Các thiết bị
được chọn lọc kỹ máy cao cấp, hiện đại.
Kiểm tra, bảo hành máy định kỳ: Trong thời gian cho thuê
máy, Việt Số Hóa luôn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng định
kỳ, đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và tốt nhất.
Trường hợp nếu xảy ra lỗi hay hỏng hóc, chúng tôi sẽ cử
nhân viên trực tiếp kiểm tra, giải quyết sự cố cho bạn
Miễn phí thay mực in, thay thế vật tư: Khi thuê máy
photocopy màu tại Việt Số Hóa, mọi chi phi về thay thế
linh kiện, vật tư, thay mực in là hoàn toàn miễn phí.
Thời gian thuê máy linh động: Tùy vào nhu cầu sử dụng,
bạn có thể thuê máy trong 1 tháng hay một vài năm,….
Xem thêm: Đơn vị cho thuê máy photocopy tại Hạ Long
——————————————————
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA
Hải Phòng: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Quảng Ninh: 101 Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Hotline: 052 210 9999 | 0981. 669 996
Email: vietsohoa@gmail.com

Cho Thuê máy photocopy màu
Giá rẻ
Máy photocopy màu hiện nay được nhiều đơn vị sử dụng và ngày
càng trở lên phổ biến hơn. Đặc biệt dành cho các văn phòng có
nhu cầu in ấn bản vẽ, sơ đồ, hay hình ảnh. Máy photocopy màu
sẽ là giải pháp tốt nhất bởi nó thể hiện được hình ảnh một
cách sinh động và cụ thể.
Hiều được nhu cầu đó Việt Số Hóa cung cấp dịch vụ cho thuê máy
photocopy màu giá rẻ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách
hàng.Vậy lựa chọn thuê máy photocopy màu nào để sử dụng. Mời
các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để được công ty Việt
Số Hóa giải đáp.

Những lý do khiến bạn nên thuê máy

photocopy màu?
Sở dĩ thuê máy photocopy màu đang trở thành sự lựa chọn hàng
đầu của các công ty, doanh nghiệp hiện nay vì những lý do sau:

Giải quyết được nhu cầu sử dụng của công
ty, doanh nghiệp
Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đều có nhu cầu:
Scan màu, photo màu, in màu chất lượng cao. Do đó, việc thuê
máy photo màu sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong văn phòng.

Đồng thời, giải quyết được các yêu cầu thuê máy như:
Cần thuê máy đẹp, sang trọng, ổn định, không kẹt giấy.
Bản chụp sắc nét, rõ ràng, an toàn, thân thiện với môi
trường và người sử dụng.
Thuê máy photocopy màu tương tích với các hệ điều hành
mới nhất: Windows 7, Windows xp, Windows 8, Windows 10 …

Giá thành hợp lý
Thuê máy photocopy màu được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí
hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp.
Bởi lẽ, việc đầu tư một chiếc máy mới phải bỏ ra một khoản
tiền khá lớn, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi
đó, sử dụng dịch vụ cho thuê máy, mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ ra
một số tiền nhỏ, chỉ từ vài trăm đến 1 triệu đồng.

Được sử dụng đa dạng các dòng máy
Khi lựa chọn mua máy photocopy màu mới thì các sản phẩm bạn
lựa chọn sẽ có giới hạn nhất định. Trong khi công nghệ lại
đang cập nhật, liên tục thay đổi theo từng ngày thì việc mua
máy mới rất dễ bị lỗi thời.
Ngược lại, với dịch vụ thuê máy photo màu, bạn sẽ được lựa
chọn thoải mái, đa dạng dòng máy hiện đại. Thậm chí, trong quá
trình sử dụng, nếu thiết bị cũ không còn phù hợp, bạn có thể
đổi sang thiết bị mới tương thích.

Không lo lắng về độ bền máy
Lựa chọn thuê máy photocopy màu bạn sẽ không còn phải lo lắng
về độ bền của máy. Bởi trong quá trình sử dụng, nếu có bất cứ
sự cố nào phát sinh, bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí, thay thế và
sửa chữa, thậm chí là đổi sang máy mới.

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Bắc Ninh

Thời gian sử dụng tùy theo khách hàng
Nếu không có nhu cầu sử dụng máy lâu, chỉ dùng theo một vài
tháng hoặc một hai năm, bạn nên lựa chọn dịch vụ cho thuê máy
photo. Bởi thời gian thuê vô cùng linh hoạt, bạn có thể thay
đổi hay nâng cấp máy mà không tốn kém bất cứ chi phí nào.

Thủ tục thuê nhanh chóng
Hiện nay, nếu mua máy photocopy màu, thủ tục vô cùng rườm rà,
phức tạp. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các
tổ chức hay cá nhân khi sử dụng máy photo màu thì cần phải
đăng ký với Sở thông tin và truyền thông. Theo đó, hồ sơ chuẩn
bị bao gồm:
Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu.
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối
chiếu. Giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ
chức muốn đăng ký sử dụng máy. Hóa đơn, hợp đồng, chứng
từ mua,…..
Trong khi đó, lựa chọn dịch vụ cho thuê máy photocopy màu, mọi
thủ tục đều được đơn giản hóa, nhanh chóng, tiện lợi. Bạn chỉ
cần giao dịch, ký hợp đồng với bên cho thuê. Các thủ tục còn
lại bên cho thuê máy sẽ giải quyết giúp bạn.

Dịch vụ thuê máy photocopy màu của
Việt Số Hóa
Nếu đang băn khoăn, tìm kiếm địa chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê
máy photocopy màu thì Việt Số Hóa là sự lựa chọn hoàn hảo dành
cho quý khách hàng.
Với giá thành hợp lý, thủ tục nhanh gọn, dễ dàng, bạn đã có

thể lựa chọn cho mình chiếc máy
photo màu chất lượng, đáp ứng nhu cầu công việc một cách tốt
nhất.
Dưới đây là những lý do nên thuê máy photocopy màu tại Việt Số
Hóa:
Chi phí rẻ, tiết kiệm: Chỉ với số tiền từ vài trăm cho
đến vài triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể lựa chọn thiết
bị in màu chất lượng, hiện đại, mẫu mã tùy thích.
Đa dạng các dòng máy cho thuê: Tại Việt Số Hóa có đa
dạng các dòng máy với nhiều thương hiệu nổi tiếng như:
Ricoh, Toshiba, Canon,… với chất lượng cao. Các thiết bị
được chọn lọc kỹ máy cao cấp, hiện đại.
Kiểm tra, bảo hành máy định kỳ: Trong thời gian cho thuê
máy, Việt Số Hóa luôn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng định
kỳ, đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và tốt nhất.
Trường hợp nếu xảy ra lỗi hay hỏng hóc, chúng tôi sẽ cử
nhân viên trực tiếp kiểm tra, giải quyết sự cố cho bạn
Miễn phí thay mực in, thay thế vật tư: Khi thuê máy
photocopy màu tại Việt Số Hóa, mọi chi phi về thay thế
linh kiện, vật tư, thay mực in là hoàn toàn miễn phí.
Thời gian thuê máy linh động: Tùy vào nhu cầu sử dụng,
bạn có thể thuê máy trong 1 tháng hay một vài năm,….

Tổng kho máy photocopy

Khách Hàng Đánh giá về Dịch Vụ Cho

Thuê Máy Photocopy của Việt Số Hóa
Trải qua nhiều năm kinh doanh lĩnh vực cho thuê máy photocopy
chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng,
Chúng tôi luôn cố gắng để tận tâm phục vụ với mong muốn mang
đến lợi ích và giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Chúng
tôi xin trích một số lời khen ngợi từ phía khách hàng đang sử
dụng máy photocopy

Khách hàng: Trâm Trần
Máy photocopy của Việt Số Hóa rất mới, hiệu quả cao
khi làm việc. Mình đã thuê máy photocopy về khu công nghiệp
samsung Bắc Ninh. Rất Hài Lòng về dịch vụ của các bạn
Khách hàng: Phúc Vũ
Công ty cho thuê máy photocopy màu rất uy tín tại Hải
Phòng, công ty chúng tôi xẽ hợp tác với các bạn lâu dài nếu
vẫn giữ được chất lượng dịch vụ như hiện nay…
Khách hàng: Công ty Cosco
Công ty mình đang sử dụng dịch vụ thuê máy photo của
Việt Số Hóa thấy chất lượng rất ổn, đội ngũ kỹ thuật nhanh
nhẹn và lễ phép . Xẽ sử dụng dịch vụ của các bạn lâu dài …
Khách hàng: Thanh Phương
Từ lúc thuê máy photo công việc của mình thuận lợi
hơn nhiều. Mình rất hài lòng về giá cả, máy móc cũng như thái
độ làm việc của công ty bạn. Xin cảm ơn
Khách hàng: Huy Hoàng Nguyễn
Dịch vụ cho thuê máy photo màu tại đại la rất uy tín.
Nhân viên thân thiện. Phục vụ chu đáo. Rất ủng hộ. Chúc vui vẻ

Khách Hàng: Nguyễn Hồng Loan
Mình đã từng thuê máy photo màu ở đây, máy chuẩn và
đặc biệt việc bảo hành rất nhanh.
5sao cho bạn!
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Hotline: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.co

Cho thuê máy photocopy tại
Bắc Ninh || Uy Tín – Giá rẻ
Cho thuê máy photocopy tại Bắc Ninh Giá rẻ. Các thiết bị máy
photocopy đời mới nhất được cho thuê với giá rẻ. Qúy khách
không cần mua máy và có máy sử dụng ngay. Chỉ với chi phí từ
900k/tháng. Sử dụng máy photocopy vừa in, scan màu, photo.

Giá thuê thấp nhất tại Bắc Ninh
Thuê Máy Photocopy Tại Bắc Ninh là dịch vụ đang được các công
ty tại đây ưa chuộng và tin dùng. Lợi ích mà dịch vụ thuê Máy
Photocopy Tại Hải Phòng đem lại là rất lớn có lợi cho cả hai
bên, thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của hai bên. Việc thuê
máy photocopy đem lại cho doanh nghiệp giải pháp kinh tế lớn
thay vì mua một máy photocopy mới chịu nhiều kinh phí.

Cho thuê máy photocopy tại Bắc Ninh
Những Đối Tượng Khách Hàng Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Thuê Máy
Photocopy Này ?
Hải Phòng là một thành phố lớn của Việt Nam, nơi mà nhiều nhà
máy, công ty, xí nghiệp, văn phòng lựa chọn làm trụ sở hoạt
động, dưới đây sẽ là những đối tượng khách hàng nên lựa chọn
dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Bắc Ninh
Những tổ chức cơ quan văn phòng trong nhà nước hay tư
nhân chưa có kinh phí lớn để mua mới một máy photocopy
Những cá nhân cung cấp dịch vụ in ấn, photocopy chưa có
vốn đầu từ máy mới
Những hộ gia đình thường xuyên sử dụng máy photocopy để
in ấn
Những công ty có nhu cầu sử dụng trong một thời gian nhỏ
không dài

Những ưu đãi khi quý khách sử dụng
dịch vụ thuê máy photocopy của Việt
Số Hóa
Giá thuê máy photocopy luôn là RẺ nhất tại Bắc Ninh
Máy photocopy đời mới, không hư hỏng vặt.
Miễn phí 100% vật tư và linh kiện thay thế, mực in suốt
thời gian sử dụng máy photocopy
Giao hà
ng lắ
p đặ
t hươ
́ ng dẫ
n sửdụ
ng miễ
n phı́
.
Đươ
̣ c đổ
i má
y ngay nếu máy không đáp ứng được yêu cầu.
Máy đa chức năng : SCAN- IN – COPY – FAX đáp ứng tối đa
nhu cầu cần thiết của khách hàng.
Luôn có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng để tránh
việc mất thời gian cũng như tiền bạc của khách hàng.

Và hơn thế nữa
Giá thuê ưu đãi nhất tại địa bàn, chất lượng máy
luôn được đảm bảo
Vận chuyển lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng hoàn
toàn miễn phí
Bất kỳ lúc nào máy gặp sự cỗ hay cần trợ giúp về
kỹ thuật. Quý khách liên hệ ngay với đội ngũ kỹ
thuật chúng tôi sẽ đến sửa chữa trong khoảng thời
gian 24h.
Nếu máy gặp sự cố nặng chúng tôi sẽ cung cấp máy
mới ngay lập tức cho Quý vị.
Xem thêm:
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Bảng Giá thuê máy photocopy giá rẻ
Gía

thuê

trung

bình:
1.200.000/tháng.
phí 3.000 bản

Miễn

Nếu số bản chụp/1tháng < 3.000 bản thì số tiền phải
thanh toán là :1200.000 VND
Nếu số bản chụp/1tháng > 3.000 bản thì số tiền phải
thanh toán là : 1200.000 VND + số bản vượt trội X
100VND. (Giá này chưa bao gồm VAT)
Lưu ý: Khi thuê máy photocopy tại Việt Số Hóa Bạn không phải
thanh toán thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào hết.
Gói dịch vụ
Gói tốc độ 20 – 25
bản/p
Gói tốc độ 23- 28
bản/p

Số lượng bản/

Giá phụ

Thời gian thuê

tháng

trội

tối thiểu

1-

3000

100đ

6 tháng

1.200 000

1-

5000

100đ

6 tháng

1.500 000

100đ

6 tháng

1.800 000

100đ

6 tháng

2 500 000

100đ

6 tháng

3 500 000

Gói tốc độ 28 – 40

1 – 10 000

bản/p
Gói tốc độ 33- 50
bản/p
Gói sử dụng 50- 80
bản/p

Giá

1-

20 000
1 – 50 000

Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo chi tiết dịch vụ cho
thuê máy photocopy của công ty chúng tôi. Tùy vào một số mục
đích và yêu cầu của khách hàng. Mà giá có thể thay đổi để có
thể phù hợp với việc thêm, bớt các Option để đúng với mục đích
yêu cầu sử dụng của khách hàng.

Hình thức thuê máy photocopy tại
Bắc Ninh linh động
Thực ra dịch vụ cho thuê máy photocopy giá rẻ chủ yếu được mở
ra để đáp ứng nhu cầu in, sao chép tài liệu, văn bản của doanh
nghiệp và giúp dân văn phòng làm việc nhẹ nhàng hơn, rút ngắn
thời gian, hình thức thuê dựa vào nhu cầu sử dụng của bên
thuê, vì vậy Việt Số Hóa luôn linh động trong việc hỗ trợ và

mang đến giải pháp tiện ích không chỉ về giá thuê máy mà còn
về thời gian thuê rất đa dạng, cũng chính vì vậy mà rất nhiều
khách hàng đến với công ty chúng tôi có đánh giá rất tốt về
các gói dịch vụ, cụ thể để hiểu rõ hơn chúng tôi đưa ra các
gói thuê máy photo như:
Gói dịch vụ thuê máy photocopy dài hạn, thời gian có thể
tính bằng năm.
Gói dịch vụ thuê máy photocopy ngắn hạn, thời gian linh
động có thể tính theo ngày, tuần, tháng hoặc quý.
Gói dịch vụ cho thuê máy photocopy trắng đen giá rẻ dành
cho văn phòng vừa và nhỏ.
Gói thuê máy photocopy màu đa năng, chất lượng in siêu
nét, siêu cao.

Thủ tục cho thuê máy photo tại Việt
Số Hóa
Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể sử dụng máy
photocopy nhanh chóng, Chúng tôi luôn cố gắng tối giản nhất
thủ tục thuê máy photocopy. Quan trọng là bạn không phải bỏ ra
một khoản tiền nào mà vẫn có máy photocopy để sử dụng : “Thuê
máy photocopy tại Hải Phòng với chi phí 0 đồng“.
Quy trình thuê máy photocopy tại Việt Số Hóa gồm các bước như
sau:
Bước 1: Liên hệ: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông
qua số hotline 0988 872 245 – 0981 669 996 để được hỗ trợ
nhanh nhất.
Bước 2: Chọn máy thuê: Khách hàng sẽ được tư vấn về các tính
năng chi tiết của từng dòng máy photocopy Ricoh, Xerox,
Toshiba, Canon… nhằm chọn được chính xác dòng máy phù hợp với
nhu cầu sử dụng.
Bước 3: Hợp đồng thỏa thuận: Tiến hành ký kết hợp đồng giữa 2
bên, hợp đồng sẽ được trình bày rõ ràng với các điều khoản

dịch vụ được 2 bên chấp thuận
Bước 4: Bàn giao máy: Chúng tôi tiến hành bàn giao máy ngay
sau khi hoàn tất hợp đồng, kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng cơ
bản các tài liệu để khách hàng có thể xem thêm.
– Thanh toán phí thuê: Phí thuê máy sẽ được thanh toán khi
khách hàng đã thuê được 1 tháng (tính từ ngày ký hợp đồng và
nhận máy).

Liên hệ để thuê máy photocopy tại
Bắc Ninh giá rẻ, nhanh chóng
– Có bảng báo giá chi tiết cho từng dòng máy, tư vấn cho khách
hàng lựa chọn dòng máy phù hợp, đảm bảo mức giá tốt nhất thị
trường.
– Hàng được nhập khẩu liên tục để phân phối, đảm bảo có thể
cung cấp đủ số lượng khách hàng yêu cầu nhanh nhất.
– Có sẵn đội ngũ tư vấn lẫn kỹ thuật, sẵn sàng hỗ trợ khách
hàng khi gặp các vấn đề trong quá trình sử dụng.

Sự khác biệt của dịch vụ cho thuê
máy photocopy tại Bắc Ninh.
– Chỉ với một nguồn kinh phí rất nhỏ so với việc mua máy
photocopy mới, quý khách hàng của Việt Số Hóa sẽ được sử dụng
chiếc máy photocopy chất lượng cao, tích hợp đủ các chức năng
như: in, photocopy, scan màu.
– Đội ngũ kỹ thuật đông đảo, nhiều năm kinh nghiệm sửa chữa
máy photocopy sẽ tư vấn cho quý khách hàng những dòng máy mới
nhất, thích hợp với nhu cầu của từng ngành nghề, đặc thù công
việc. Giúp khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn, tiết kiệm và
thân thiện với văn phòng.
– Hỗ trợ 100% về kỹ thuật, vận chuyển, khắc phục sự cố, thay
thế linh kiện cả trước trong và sau khi kết thúc hợp đồng thuê

máy photocopy.
– Sử dụng máy photocopy linh động theo nhu cầu, theo từng giai
đoạn phát triển của doanh nghiệp, không còn nỗi lo vật tư,
thiết bị văn phòng lỗi thời hay mất giá. Giúp bạn tiết kiệm
hàng ngàn USD trong thời gian dài. Một giải pháp không thể
hoàn hảo hơn cho chi phí thấp hơn với kinh tế doanh nghiệp.

– Được đổi trả trong thời gian hợp đồng nếu máy phát sinh lỗi
do nhà sản xuất.
Chỉ cần đến với dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Bắc
Ninh của Việt Số Hóa, bạn hoàn toàn có thể sở hữu chiếc máy
photocopy đa chức năng hiện đại nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu
về in ấn, sao chép tài liệu. Đem lại niềm vui cho chính bạn và
khách hàng của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

Khách Hàng Đánh giá về Dịch Vụ Cho
Thuê Máy Photocopy của Việt Số Hóa
Trải qua nhiều năm kinh doanh lĩnh vực cho thuê máy photocopy
chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng,
Chúng tôi luôn cố gắng để tận tâm phục vụ với mong muốn mang
đến lợi ích và giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Chúng
tôi xin trích một số lời khen ngợi từ phía khách hàng đang sử
dụng máy photocopy

Khách hàng: Trâm Trần
Máy photocopy của Việt Số Hóa rất mới, hiệu quả cao
khi làm việc. Mình đã thuê máy photocopy về khu công nghiệp
samsung Bắc Ninh. Rất Hài Lòng về dịch vụ của các bạn
Khách hàng: Phúc Vũ

Công ty cho thuê máy photocopy màu rất uy tín tại Hải
Phòng, công ty chúng tôi xẽ hợp tác với các bạn lâu dài nếu
vẫn giữ được chất lượng dịch vụ như hiện nay…
Khách hàng: Công ty Cosco
Công ty mình đang sử dụng dịch vụ thuê máy photo của
Việt Số Hóa thấy chất lượng rất ổn, đội ngũ kỹ thuật nhanh
nhẹn và lễ phép . Xẽ sử dụng dịch vụ của các bạn lâu dài …
Khách hàng: Thanh Phương
Từ lúc thuê máy photo công việc của mình thuận lợi
hơn nhiều. Mình rất hài lòng về giá cả, máy móc cũng như thái
độ làm việc của công ty bạn. Xin cảm ơn
Khách hàng: Huy Hoàng Nguyễn
Dịch vụ cho thuê máy photo màu tại đại la rất uy tín.
Nhân viên thân thiện. Phục vụ chu đáo. Rất ủng hộ. Chúc vui vẻ
Khách Hàng: Nguyễn Hồng Loan
Mình đã từng thuê máy photo màu ở đây, máy chuẩn và
đặc biệt việc bảo hành rất nhanh.
5sao cho bạn!
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa
194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng
Điện thoại: 0981669996
Số điện thoại: 0988872245
Fax: 0961669996
Email: tongkhomayphotocopy@gmail.co

【Cho thuê máy PHOTOCOPY】tại
An Dương Hải Phòng
Dịch vụ cho thuê máy photocopy ngày càng được nhiều người sử
dụng lựa chọn. Thay vì mua máy bạn chỉ cần bỏ ra một khoản chi
phí nhỏ hàng tháng là đã có thể sử dụng được 01 chiếc máy
photocopy đa chức năng hiện đại nhất hiên nay. Việt Số Hóa là
công ty chuyên cho thuê máy photocopy tại An Dương Hải Phòng.
Với kinh nghiệm 12 năm về dịch vụ cho thuê máy photocopy.
Chúng tôi đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị
trường. Nhận được rất nhiều sự tin tưởng của khách hàng bởi
chất lượng của sản phẩm và chất lượng về dịch vụ.

Cho thuê máy photocopy tại An Dương
Công ty Việt Số Hóa chuyên cho thuê máy phô tô
vực:

trong các lĩnh

Cho thuê máy photocopy dành cho văn phòng
Cho thuê máy photocopy dành cho xây dựng thiết kế
Cho thuê máy photocopy cho trường học bệnh viện

Cho
Cho
Cho
Cho

thuê
thuê
thuê
thuê

máy
máy
máy
máy

photocopy
photocopy
photocopy
photocopy

cho khối nghành bất động sản
dành cho trường học
cho công trình xây dựng
cho cơ quan đơn vị

Những ưu đãi khi quý khách sử dụng
dịch vụ thuê máy photocopy của Việt
Số Hóa
Giá thuê máy photocopy luôn là RẺ nhất tại Hải Phòng
Máy photocopy đời mới, không hư hỏng vặt.
Miễn phí 100% vật tư và linh kiện thay thế, mực in suốt
thời gian sử dụng máy photocopy
Giao hà
ng lắ
p đặ
t hươ
́ ng dẫ
n sửdụ
ng miễ
n phı́
.
Đươ
̣ c đổ
i má
y ngay nếu máy không đáp ứng được yêu cầu.
Máy đa chức năng : SCAN- IN – COPY -FAX đáp ứng tối đa
nhu cầu cần thiết của khách hàng.
Luôn có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng để tránh
việc mất thời gian cũng như tiền bạc của khách hàng.
Xem thêm:
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Bảng Giá thuê máy photocopy giá rẻ
Gía thuê trung bình: 900.000/tháng.
Miễn phí 3.000 bản
Nếu số bản chụp/1tháng < 3.000 bản thì số tiền phải
thanh toán là : 900.000 VND
Nếu số bản chụp/1tháng > 3.000 bản thì số tiền phải
thanh toán là : 900.000 VND + số bản vượt trội X
100VND. (Giá này chưa bao gồm VAT)
Lưu ý: Khi thuê máy photocopy tại Việt Số Hóa Bạn không phải
thanh toán thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào hết.

Gói dịch vụ
Gói tốc độ 20 – 25
bản/p
Gói tốc độ 23- 28
bản/p

Số lượng bản/

Giá phụ

Thời gian thuê

tháng

trội

tối thiểu

1-

3000

100đ

6 tháng

900 000

1-

5000

100đ

6 tháng

1 200 000

100đ

6 tháng

1 500 000

100đ

6 tháng

2 000 000

100đ

6 tháng

3 000 000

Gói tốc độ 28 – 40
bản/p
Gói tốc độ 33- 50
bản/p
Gói sử dụng 50- 80
bản/p

Giá

1 – 10 000
1-

20 000
1 – 50 000

Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo chi tiết dịch vụ cho
thuê máy photocopy của công ty chúng tôi. Tùy vào một số mục
đích và yêu cầu của khách hàng. Mà giá có thể thay đổi để có
thể phù hợp với việc thêm, bớt các Option để đúng với mục đích
yêu cầu sử dụng của khách hàng.

Thủ tục cho thuê máy photo tại Việt
Số Hóa
Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể sử dụng máy
photocopy nhanh chóng, Chúng tôi luôn cố gắng tối giản nhất
thủ tục thuê máy photocopy. Quan trọng là bạn không phải bỏ ra
một khoản tiền nào mà vẫn có máy photocopy để sử dụng : “Thuê
máy photocopy tại Hải Phòng với chi phí 0 đồng“.
Quy trình thuê máy photocopy tại Việt Số Hóa gồm các bước như
sau:
Bước 1: Liên hệ: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông
qua số hotline 0988 872 245 – 0981 669 996 để được hỗ trợ
nhanh nhất.
Bước 2: Chọn máy thuê: Khách hàng sẽ được tư vấn về các tính
năng chi tiết của từng dòng máy photocopy Ricoh, Xerox,
Toshiba, Canon… nhằm chọn được chính xác dòng máy phù hợp với
nhu cầu sử dụng.

Bước 3: Hợp đồng thỏa thuận: Tiến hành ký kết hợp đồng giữa 2
bên, hợp đồng sẽ được trình bày rõ ràng với các điều khoản
dịch vụ được 2 bên chấp thuận
Bước 4: Bàn giao máy: Chúng tôi tiến hành bàn giao máy ngay
sau khi hoàn tất hợp đồng, kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng cơ
bản các tài liệu để khách hàng có thể xem thêm.
– Thanh toán phí thuê: Phí thuê máy sẽ được thanh toán khi
khách hàng đã thuê được 1 tháng (tính từ ngày ký hợp đồng và
nhận máy).

Liên hệ để thuê máy photocopy tại
An Dương giá rẻ, nhanh chóng
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân
phối các dòng máy photocopy, Việt Số Hóa đã trở thành đối tác
của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh thậm chí là
những đại lý nhỏ khác. Bởi chúng tôi luôn chú trọng đến chất
lượng, không chỉ chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ
cũng như những chính sách tốt nhất cho khách hàng khi lựa
chọn thuê máy photocopy tại An Dương Hải Phòng
– Chúng tôi luôn cố gắng đa dạng những dòng máy để cung cấp
nhiều lựa chọn cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu, máy luôn
được bảo trì và cam kết tình trạng hoạt động và hiệu suất tốt
nhất.
– Có bảng báo giá chi tiết cho từng dòng máy, tư vấn cho khách
hàng lựa chọn dòng máy phù hợp, đảm bảo mức giá tốt nhất thị
trường.
– Hàng được nhập khẩu liên tục để phân phối, đảm bảo có thể
cung cấp đủ số lượng khách hàng yêu cầu nhanh nhất.
– Có sẵn đội ngũ tư vấn lẫn kỹ thuật, sẵn sàng hỗ trợ khách
hàng khi gặp các vấn đề trong quá trình sử dụng.

Xem thuê: Cho thuê máy photocopy tại Hải Phòng giá rẻ

Khách Hàng Đánh giá về Dịch Vụ Cho
Thuê Máy Photocopy của Việt Số Hóa
Trải qua nhiều năm kinh doanh lĩnh vực cho thuê máy photocopy
chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng,
Chúng tôi luôn cố gắng để tận tâm phục vụ với mong muốn mang
đến lợi ích và giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Chúng
tôi xin trích một số lời khen ngợi từ phía khách hàng đang sử
dụng máy photocopy

Khách hàng: Nguyễn Thị Thu Hương
Đã sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy bên công ty
cảm thấy rất hài lòng về chất lượng của các máy cũng như độ
chuyên nghiệp của các bạn Chúng tôi rất tin tưởng!
Khách hàng: Phúc Vũ
Mình thấy yên tâm khi thuê máy photocopy của Việt Số
Hóa cung cấp. Máy luôn đạt hiệu quả cao, không bị hỏng thường
xuyên như các dòng máy trước đây mình đã dùng. Có nhiều tính
năng tiện lợi cho công việc mà giá thuê thì khá rẻ.
Khách hàng: Công ty Hải Đồ Cổ
Văn phòng mình photocopy khá nhiều nên máy photocopy
bị hỏng hay hết mực là điều khó tránh khỏi. Nhưng mình rất hài
lòng vì công ty bạn xử lý rất nhanh và hiệu quả.
Khách hàng: Thanh Phương
Từ lúc thuê máy photo công việc của mình thuận lợi

hơn nhiều. Mình rất hài lòng về giá cả, máy móc cũng như thái
độ làm việc của công ty bạn. Xin cảm ơn
Khách hàng: Huy Hoàng Nguyễn
Nhân viên rất tử tế và nhiệt tình. Do lần đầu sử dụng
nên không hiểu lắm. Nhưng bên công ty vẫn chịu khó giải thích
cẩn thận.
Khách Hàng: Công ty Đông Bang
Chúng tôi là công ty DONG BANG đang sử dụng máy
photocopy Xerox 5335 của công ty VIệt Số Hóa. Máy sử dụng ổn
định và nhân viên rất nhiệt tình
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH công nghệ Việt Số Hóa
Địa chỉ: 176 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Hotline: 0981.669.996- 0988 872 245 – 0903 276 602

