
 

 

 . محاسبه می شودمواردی که نصب و راه اندازی در محل مشتری انجام می شود هزینه رفت و آمد جداگانه  •

 

 )ریال( کپی رنگی تعمیر و سرویس تعرفه

 نوع دستگاه
 جنرال سرویس و بازسازی تعمیر و سرویس با تعویض قطعه

 دیجیتال تعمیر با اجرت تعویض قطعه  سرویس

 000/15/ 000 600/3/ 000 600/2/ 000 کپی در دقیقه 30تا  20فتوکپی 

 800/15/ 000 200/4/ 000 200/3/ 000 کپی در دقیقه 40تا  31فتوکپی 

 800/16/ 000 200/5/ 000 800/3/ 000 کپی در دقیقه 50تا  41فتوکپی 

 500/17/ 000 900/5/ 000 500/4/ 000 کپی در دقیقه 60تا  51فتوکپی 

هزینه بازدید و کارشناسی 

 شناسایی ایراد دستگاه
 قیمت سرویس درصد 25

 600/2/ 000 1/ 000/200:  هزینه رفع ایراد فینیشر

 500/2/ 000 ----- ----- داکیومنت فیدر

 300/2/ 000 ----- ----- لکسبدا

 % اضافه می شود 20به ازای هرکاربر  500/1/ 000 نصب پرینت سرور برای یک کاربر

 

 

 

 خدمات نصب و راه اندازی تعرفه

 قیمت )ریال( شرح ردیف

 550/ 000 اندازی و آموزش چاپگر تک کاره  نصب و راه 1

 000 /900/2 ( self-test)مونتاژ , نصب درایور و آموزش و   A2 سایز تا پالتر کامل نصب 2

 000 /650/6 ( self-testنصب درایور و آموزش و  با )با مونتاژ اولیه ,  A2 سایز تا پالتر کامل نصب 3

 Multifunction 000 /800نصب و راه اندازی دستگاههای چند کاره  4

 350/ 000 )نصب درایور وتست اولیه وآموزش کارکرد(  A4خانگی سایز اسکنرنصب و راه اندازی  5

 850/1/ 000 )نصب درایور وتست اولیه وآموزش کارکرد(  A4اداری سایز اسکنرنصب و راه اندازی  6

 500/3/ 000 )نصب درایور وتست اولیه وآموزش کارکرد(  A3وبایگانی تا سایز  نصب و راه اندازی اداری سایز اسناد 7

 100/ 000 نصب تونر یا ریبون 8

 self-test 000 /120نصب کارتریج چاپگر جوهرافشان تا مرحله  9



 

 

 (ریال) – )تکثیر سریع(کپی پرینتر    سرویس انواعو تعمیر  تعرفه  

 جنرال سرویس تعمیر و اجرت تعویض قطعه  سرویس نوع دستگاه
بازسازی با کارکرد 

 دو میلیونبیش از 

کپی پرینتر  دستگاه

   A4سایز
000 /100/1 000 /400/1 000 /200/2 000 /800/3 

کپی پرینتر  دستگاه

   B4سایز
000 /350/1 000 /450/1 000 /200/2 000 /800/3 

کپی پرینتر دستگاه 

   A3سایز
000 /750/1 000 /850/1 000 /200/2 000 /800/3 

 

 

 )ریال( تعمیر و سرویس انواع  فتوکپی سیاه و سفیدتعرفه 

 نوع دستگاه

 جنرال سرویس و بازسازی تعویض قطعهتعمیر و سرویس با 

 سرویس
تعمیر با اجرت تعویض 

 قطعه
 دیجیتال

 800/3/ 000 000/2/ 000 450/1/ 000 کپی در دقیقه  20تا   16فتوکپی 

 800/4/ 000 200/2/ 000 600/1/ 000 کپی در دقیقه 30تا  21فتوکپی 

 200/5/ 000 500/2/ 000 950/1/ 000 کپی در دقیقه 40تا  31فتوکپی 

 200/6/ 000 000/3/ 000 100/2/ 000 کپی در دقیقه 50تا  41فتوکپی 

 000/11/ 000 300/3/ 000 600/2/ 000 کپی در دقیقه 60تا  51فتوکپی 

 000/15/ 000 800/3/ 000 200/3/ 000 به باال 61فتوکپی 

 

بدیهیست هزینه حمل و نقل و هزینه نصب و راه اندازی دستگاهای کپی برابر با هزینه سرویس می باشد.  •

 آژانس جداگانه محاسبه خواهد شد .

 درصد هزینه سرویس می باشد. 35هزینه تشخیص ایراد و انصراف مشتری از تعمیر برابر با  •

پس از اعالم به البته درصد هزینه سرویس  5هزینه انبارداری برای دستگاههای آماده تحویل روزانه  •

 طرفین . مشتری و تعید زمان اعالم توسط

هزینه تعمیر به سبب  در موارد خاص که دستگاه توسط افراد متفرقه و غیر متخصص دستکاری می شود •

 لزوم صرف زمان بیشتر برای تکنسین متخصص توافقی می باشد .



 

 

 )ریال( مکانیکی های یونیت الکترونیکی و های برد انواع تعمیر سرویس و تعرفه

 نوع دستگاه
 برد پرینتر یونیت تانک برد کنترلر برد پنل تغذیهبرد  مین برد

 دیجیتال
 000/200/1 000/800 000/200/1 000/800 000/800 000/300/1 20تا   16فتوکپی 

 000/200/1 000/850 000/200/1 000/800 000/800 000/300/1  30تا  21فتوکپی 

 000/250/1 000/850 000/250/1 000/850 000/850 000/400/1  40تا  31فتوکپی 

 000/300/1 000/900 000/300/1 000/900 000/900 000/500/1  50تا  41فتوکپی 

 000/550/1 000/990 000/450/1 000/200/1 000/100/1 000/620/1 70تا  60فتوکپی 

 000/550/1 000/990 000/450/1 000/200/1 000/100/1 000/620/1 80تا  70فتوکپی 

 000/300/2 000/950/1 000/300/2 000/400/2 000/650/1 000/950/1 فتوکپی رنگی

 000/250/1 داکیومنت فیدر

 000/350/1 سورتر با منگنه 

 000/000/1 سورتر بدون منگنه 

 000/500/1 داپلکس 

 000/650 یونیت کاغذ

 

 

 کاغد خردکن تعرفه تعمیر و سرویس 

 )ریال( جنرال سرویس حجم مخزن ردیف

 100/1/ 000 لیتر 20 1

 400/1/ 000 لیتر 50تا  20 2

 200/2/ 000 لیتر 150تا  50 3

 700/2/ 000 لیتر 250تا  150 4

 200/3/ 000 لیتر به باال 250 5

 

 

 

 



 

 

 پول شمار تعرفه تعمیر و سرویس 

 )ریال(  جنرال سرویس )ریال(  تعمیر و سرویس رفع ایرادات قابل رفع در محل نوع دستگاه ردیف

 950/1/ 000 350/1/ 000 رومیزی فروشگاهی 1

 بانکی 2
 500/2/ 000 950/1/ 000 رومیزی

 200/5/ 000 400/3/ 000 ایستاده

 

 ماشین حساب المپی نواریتعرفعه تعمیر و سرویس 

 )ریال( سرویسجنرال تعمیر و  نوع دستگاه

 900/ 000 رقمی 12

 100/1/ 000 رقمی 14

 350/1/ 000 رقمی 16

 

 

 پروژکتوردیتا تعرفه تعمیر و سرویس 

 )ریال( شناسایی عیوب و تعمیرات–تعویض قطعه  )ریال(اجرت تعمیر  نوع دستگاه

 900/1/ 000 دیتا /ویدیو پروژکتور
 120/1/ 000 رومیزی

 550/1/ 000 سقفی

 

 

 فکس تعرفه تعمیر و سرویس 

 )ریال( جنرال سرویس )ریال( سرویستعمیر و  نوع دستگاه

 500/1/ 000 800/ 000 فاکس رول حرارتی

 900/1/ 000 200/1/ 000 با فیلم حرارتی/کاغذ عادی

 فاکس لیزری
 1/ 000/600تعمیر 

000 /100/2 
 000/700نصب  

 



 

 

 چاپگر و اسکنرو سرویس  تعمیرات تعرفه 

 قیمت )ریال( شرح ردیف

 300/ 000 چاپگرهای سوزنی  setupتنظیم  1

 650/ 000 دوکارتریج  A4 سایز تا افشان  جوهر کاره تک های دستگاه تعمیر و سرویس 2

 500/1/ 000 چهارکارتریج  A4 سایز تا افشان  جوهر کاره تک های دستگاه تعمیر و سرویس 3

 950/1/ 000 شش کارتریج  A4 سایز تا افشان  جوهر کاره تک های دستگاه تعمیر و سرویس 4

 A4   000 /200/1 سایز تا افشان  جوهر کاره چند های دستگاه تعمیر و سرویس 5

 250/1/ 000 چاپگرهای لیزری تک رنگ تک کاره تعمیر و سرویس 6

 A4 000 /600/1صفحه  20چاپگرهای لیزری تک رنگ چند کاره تا  تعمیر و سرویس 7

 A4 000 /600/1 به باال صفحه 20کاره و چند کاره تک رنگ تک چاپگرهای لیزری  تعمیر و سرویس 8

 A4 000 /600/1صفحه  20چاپگرهای لیزری رنگی تک کاره و چند کاره معمولی  تعمیر و سرویس 9

 A4 000 /300/2صفحه به باال  20چاپگرهای لیزری رنگی تک کاره و چند کاره  تعمیر و سرویس 10

 A3 000 /200/2چند کاره معمولی  کاره و تک افشان رنگی جوهر چاپگرهای تعمیر و سرویس 11

 A3 000 /850/2 حرفه ایچند کاره  کاره و تک افشان رنگی جوهر چاپگرهای تعمیر و سرویس 12

 000/1/ 000 ستونی بدون تعمیرات هد 80چاپگرهای سوزنی تعمیرات  و سرویس 13

 900/1/ 000 ستونی بدون تعمیرات هد 132چاپگرهای سوزنی تعمیرات  و سرویس 14

 850/ 000 فنری/مغناطیسی  سوزن برگشت مکانیزم با ماتریسی های چاپگر هد سوزن تعویض و تعمیر،  سرویس 15

 CPS 000 /500/2  سری  وBP سری وDFX سری برثانیه حرف 600 از باالتر سرعت با سوزنی چاپگر تعمیرات سرویس 16

 SLIM & SLIP 000 /700/1های چاپگر تعمیرات 17

 950/ 000  خانگی /معمولی های اسکنر تعمیرات 18

 000/2/ 000 اداری های اسکنر تعمیرات 19

 


