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Kúpte notebook Acer s
procesormi Intel®
Core™ i3, i5, i7 alebo
herný počítač a získajte
tlačiareň Lexmark
B2338 len za 1€.

Vyberať si môžete zo širokej ponuky v niekoľkých modelových radách –
 výkonné notebooky Aspire, ultratenké Swift, konvertibilné Spin, 2v1
zariadenia Switch, herné notebooky Nitro a Predator alebo pracovné
stanice TravelMate. Vďaka špičkovým procesorom Intel® Core™ i3, i5, i7
získate výkonný a spoľahlivý notebook na prácu, výuku, zábavu alebo
hranie hier. Ponuka sa vzťahuje aj na herné počítačové zostavy
(desktopy).

Podmienky Akcie tlačiareň Lexmark B2338dw za 1€ k NB ACER

Akcia sa vzťahuje na nákup notebookov ACER dostupných na sklade Richard
Guček – GuR (ďalej iba usporiadateľ) s  procesormi Intel® Core™ i3, i5, i7.

Akcia sa vzťahuje na nákup herných počítačových zostáv (desktopov) s
dedikovanou gra�kou v cene od 500€ s DPH (bez periférií a príslušenstva).
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Akciu je možné využiť 1-krát na jednu fyzickú osobu alebo na jedno IČO počas
trvania akcie.

Akcia sa vzťahuje iba na priamy nákup na predajni usporiadateľa.

Ponuka platí v období od 1.11.2018 do 31.12.2018 alebo do vypredania zásob –
podľa toho čo príde skôr.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Akciu kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne
prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v
prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z
technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Akcie.

Účastníkovi nevzniká právny nárok na poskytnutie Akcie a Účastník nie je
oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Zľavy akékoľvek alternatívne
plnenie.

Usporiadateľ akcie: Bc.Richard Guček – GuR, Potočná 65, 90901 Skalica,
www.gur.sk
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Lexmark B2338dw len
za 1€
čiernobiela laserová tlačiareň

Produktivita a hodnota

Tlačiareň Lexmark B2338dw, nabitá funkciami, ponúka výnimočnú hodnotu v
segmente čiernobielej tlače domácností a malých pracovných skupín so
štandardným obojstranným výstupom, zvýšeným zabezpečením a
integrovanou robustnosťou. Jej viacjadrový procesor podporuje výkon až 36
strán za minútu, zatiaľ čo tlačové komponenty s dlhou životnosťou skracujú
prípadné prestoje. Okrem toho je možné tlačiareň pripojiť prostredníctvom
štandardného USB, gigabitového Ethernetu alebo Wi-Fi.

Základné parametre:

čiernobiele laserové zariadenie

duplexná (obojstranná) tlač

rýchlosť tlače: 36 str./min.
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Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich
používaním.

OK Viac informácií

odporúčaný mesačný objem tlače: 500 – 6000 strán

pripojenie USB, Ethernet, Wi-Fi

4-ročná záruka po registrácii

K tlačiarni Lexmark B2338 máte možnosť
získať 4-ročnú záruku.

Podmienkou získania 4-ročnej záruky pre tlačiareň
Lexmark B2338 je registrácia produktu do 90 dní
od dátumu nákupu. Nevzťahuje a na spotrebný
materiál ani spotrebné náhradné diely, ako je
napríklad zapekacia jednotka alebo prenosová
jednotka. Podrobné podmienky sú k dispozícii na

adrese lexmark.com/myguarantee.
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