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Adler print

Tonerji in kartuše za vsakogar
.. Saj veste, kako je ponavadi – ravno, ko tiskalnik najbolj potrebujete, vam zmanjka tonerja. Brez tonerja pa si ne morete kaj dosti
pomagati. Zato je pomembno, da jih imamo vedno pri roki, pa tudi, da imamo kakovostne, ki nam bodo služili čim bolje ..
Tonerji in kartuše so pomemben sestavni del
vsakega tiskalnika. Poleg novih pa poznamo
tudi obnovljene in kompatibilne. Kakšna je
razlika? Pri obnovljenih gre za to, da so to tonerji in kartuše, katerih ohišje je že bilo uporabljeno. Tako jih očistijo, zamenjajo vitalne dele in jih ponovno napolnijo. Kompatibilni pa
so popolnoma novi tonerji in kartuše s strani
neodvisnega proizvajalca.
V podjetju Adler print so specializirani prav za
proizvodnjo in prodajo kakovostnih kompatibilnih in obnovljenih tonerjev ter kartuš po
konkurenčnih cenah. V svojem skladišču jih
imajo več kot 10.000 kosov in so generalni zastopnik blagovne znamke Adler premium, ki
je evropska znamka vrhunske kakovosti. Obnovljene tonerje in kartuše proizvajajo v Evropi in imajo certifikat nemškega neodvisnega
zavoda »DQS«, ki zagotavlja, da je izpis ta-

kšnih izdelkov identičen originalu. Prodajajo
tudi kompatibilne, ki pa so najkakovostnejši
tonerji in kartuše, proizvedeni v Aziji. Vsi produkti imajo certifikate ISO9001, ISO14001,
ISO19752, ISO19758 ter CE oznako, tako da kakovost tukaj ni pod vprašajem.

K aj pridobim?
Ena glavnih prednosti omenjenih izdelkov je,
da gre za prepoznavno blagovno znamko stabilne kakovosti. To v praksi pomeni, da z njihovimi izdelki ne morete zgrešiti. Prav zaradi tega
imajo tudi izredno nizek odstotek reklamacij.
Cena njihovih tonerjev in kartuš je, kot smo že
omenili, konkurenčna, tako da boste za svoj
denar dobili kar največ. Pohvalijo se lahko tudi
s hitro dostavo, saj boste ob spletnem naročilu
na www.123kartuse.si izdelek na svoj naslov
prejeli v roku 24 ur. Naslednji dan po naročilu
je namreč dostavljenih kar 99 odstotkov njihovih paketov. Plačilo je možno tako po povzetju
naročenih artiklov kot s kreditno kartico, po
predračunu ali s storitvijo PayPal. Za vsa naro-

čila nad 35 evrov je dostava brezplačna, nudijo
pa tudi popuste na večje količine. Na prav vse
izdelke jamčijo 2 leti garancije.
Zaradi vseh naštetih prednosti so njihovi kupci zadovoljni in lojalni. Glede na naštete certifikate, ki si jih lastijo produkti Adler, so ti primerni tudi za javne razpise. Če želite izvedeti
več, obiščite spletno stran www.123kartuse.si
ali adler-toner.com/si/.

POSEBNA AKCIJA
v obdobju od 14.12.2018 do 21.12.2018!
V spletni trgovini

www.123kartuse.si

Adler print d.o.o.
Kratka ulica 3,
8250 Brežice
Telefon: 064 280 290
E-mail: info@123kartuse.si
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Računalniške novice

ob naročilu nad 35 evrov prejmete
PRAKTIČNO DARILO

Power bank obesek za ključe
+brezplačno dostavo.
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