


Firma ARTUS działa od 1998 roku.
Na włocławskim rynku jesteśmy liderem wynajmu, 
sprzedaży oraz serwisu kopiarek i drukarek.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm 
SHARP, KYOCERA, BROTHER oraz HP



Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie - dlatego 
możemy zaoferować Państwu produkty i usługi najwyższej 

jakości.



CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

• Wynajem i sprzedaż kopiarek oraz drukarek (nowych i 
używanych)



Trzy rodzaje sposobu na  posiadanie kopii lub/i wydruku:

POPRZEZ:
1. Zakup urządzenia
2. Zakup + umowa serwisowa
3. Wynajęcie urządzenia



Zakup

• Czy potrzebujesz nowy mebel?

=



Jeszcze bardziej obrazowo

Czy potrzebujesz?



A może potrzebujesz po prostu skan, kopię lub 
wydruk?



Proponujemy  rozwiązanie – kontrakt CPC 
(umowa serwisowa za kopie)

Zalety:
• Optymalizacja kosztów, kontrakt CPC, to szczególnie korzystna umowa 

serwisowa dla firm, które wymagają dokładnego planowania poziomu budżetu 
na obsługę swoich kserokopiarek i drukarek. 

• Umowa obejmuje bezpłatne dostawy wszystkich niezbędnych materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak np. tonery, części zamiennie.  ARTUS w ramach 
umowy, naprawia i konserwuje użytkowany sprzęt.

• Dbamy o sprawność techniczną urządzeń, w razie poważnej usterki 
dostarczamy kopiarkę zastępczą

• Wszelkie opłaty widoczne na fakturze z tytułu kontraktu stanowią koszt 
uzyskania przychodu

• Zamawiający w pełni przewiduje wysokość kosztów potrzebnych na obsługę 
kontraktu proporcjonalnie do wykonanego nakładu



• Jednoznacznie określona odpowiedzialność za funkcjonowanie 
urządzeń (odpowiedzialność za prawidłową pracę urządzenia nie 
rozkłada się na kilka podmiotów: dostawców materiałów i 
przedstawicieli serwisu)

• Niezmienna cena obsługi kopiarki w czasie trwania kontraktu 
pozwala na precyzyjne planowanie budżetu firmy i zwiększanie 
elastyczności finansowej

• Uproszczone procedury w przedsiębiorstwie w zakresie 
zamawiania materiałów i serwisu  urządzeń!



Wynajem

• Określasz potrzeby, a my załatwiamy resztę
• Dostarczamy we wskazane miejsce użytkowania odpowiedni sprzęt
• Na życzenie instalujemy w sieci, dokonujemy konfiguracji ustawień



• wynajem (dzierżawa) kserokopiarek mono oraz kolorowych



Zakup + umowa serwisowa

• Jeśli z różnych powodów decydujesz się na zakup urządzenia, 
sugeruję po zakupie podpisanie umowy CPC z powodów 
wymienionych wcześniej.

+



WYNAJEM

Spoza regionu
53%

Region Włocławski
47%

Struktura wynajętych urządzeń w ARTUS ze względu na siedzibę 
klienta 

Spoza Włocławka Włocławek i okolice



Czym się jeszcze zajmujemy?



• SERWIS KSEROKOPIAREK I DRUKAREK



• SERWIS ORAZ SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW I SPRZĘTU IT



• SPRZEDAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH – TONERÓW, ATRAMENTÓW, 
PAPIERU KSERO



Sklep stacjonarny przy ul. Promiennej 5B



ARTUS s.c.
Sławomir Walczak, Andrzej Piwoński

• biuro@artus-wloclawek.com.pl

• Telefon; 54-232-28-03

• www.artus-wloclawek.com.pl

• TOWAR DOSTARCZAMY DO KLIENTA

• lub odbiór osobisty w sklepie

mailto:biuro@artus-wloclawek.com.pl
http://www.artus-wloclawek.com.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


