ESP para impressoras de grandes formatos
Enhanced Service Program

Garanta o futuro
da sua
impressora
ESP para impressoras de grandes formatos
com o ESP da EFI
Enhanced Service Program

Assegure o sucesso de seus negócios com um contrato completo de ESP
(Enhanced Service Program) da EFI e opções de manutenção preventiva para
a sua impressora de grandes formatos da EFI.
TM

O ESP para impressoras de grandes
formatos inclui

Adquira segurança

• Serviço de nível essencial, com resposta em três
dias úteis
• Mão de obra e deslocamento de um técnico
certificado para fazer reparos
• Peças não consumíveis
• Todas as atualizações de software e hardware
da impressora
• Quatro trocas anuais de cabeçotes de impressão
• Suporte técnico prioritário por telefone
• Cobertura para o seu front-end digital Fiery XF,
incluindo todas as atualizações de software,
assim como suporte por telefone e e-mail durante
o horário comercial com prazos para retorno
e resolução

Adicione uma ou mais opções preventivas ao seu
contrato de ESP para garantir a substituição de peças
essenciais, caso seja necessário:
• Cabeçotes de impressão adicionais com um
desconto considerável; entre em contato com
o gerente de conta para obter mais informações
• Substituições de esteira

Cobertura essencial para a sua impressora
de grandes formatos da EFI
O ESP cobre os seguintes modelos de impressoras de
grandes formatos da EFI:

®

• Descontos disponíveis para várias impressoras

• EFI H1625 LED
• EFI Pro 16h
• EFI H1625-SD
• EFI H1625-RS
• EFI Pro 24f

Para obter mais informações e consultar
o preço para a sua impressora EFI de
grandes formatos, entre em contato:
•

Nas regiões da Europa, Oriente Médio e África e na Índia: Entre em
contato com Anja Bruyninckx, Gerente de Conta Sênior de ESP
e Tintas: Anja.Bruyninckx@efi.com ou +32 2 749 94 62

•

Na região da Ásia-Pacífico: Entre em contato com Tiffany Qian Gong,
Gerente de conta de ESP e Tintas: Tiffany.QianGong@efi.com ou 65 9643 2225

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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