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Program ESP dla superwielkoformatowych 
maszyn drukarskich

Enhanced Service Programme

Firma EFITM zapewnia kompleksową ofertę umów reagowania ESP dla pełnej linii drukarek 

superwielkoformatowych VUTEk®, Matan i Quantum. Wybierz poziom usługi i opcje 

w zależności od firmy i przewidywanych potrzeb w zakresie konserwacji.

Zakres programu poziomu podstawowego

• usługa poziomu podstawowego, zapewniająca 
reakcję w ciągu trzech dni roboczych

• certyfikacja operatora i samoobsługowe 
szkolenie klienta w placówce EFI w przypadku 
wybranych modeli*

• robocizna i dojazd technika serwisowego w celu 
dokonania napraw

• części zamienne

• wszystkie modyfikacje oprogramowania i sprzętu 
maszyny drukarskiej

• coroczne wymiany głowicy drukującej**

• priorytetowa pomoc techniczna przez telefon

• serwer wydruku Fiery® XF i/lub Fiery proServer***:

 - wszystkie aktualizacje i modyfikacje 
oprogramowania Fiery XF, a także pomoc 
techniczna przez telefon i pocztę e-mail 
w godzinach pracy z wyznaczonymi terminami 
reakcji i rozwiązania problemu

 - wyznaczone terminy reakcji dla zgłoszeń 
dotyczących sprzętu Fiery proServer, 
wymiany sprzętu ze względu na awarie oraz 
pomocy technicznej przez telefon i pocztę e-mail 
w godzinach pracy

• dostępne rabaty dla wielu maszyn drukarskich

Kup aktualizacje i spokój ducha

• rozszerz umowę ESP dotyczącą czasu reakcji 
(dostępność różni się w zależności od regionu 
geograficznego):

 - Critical: reakcja w ciągu jednego dnia roboczego

 - ProActive: reakcja w ciągu dwóch dni roboczych

• dodaj do swojej umowy ESP jedną lub więcej opcji 
zapewniających spokój ducha, aby uwzględnić 
wymiany wszystkich najważniejszych części 
zgodnie z potrzebami:

 - dodatkowe głowice drukujące ze znacznymi 
rabatami (skontaktuj się z opiekunem konta, 
aby uzyskać szczegóły);

 - wymiany paska (nie obejmuje modeli 
Regginani PRO)

• opcje umożliwiające uwzględnienie sprzętu 
do automatycznej obsługi nośników, 
łącznie z częściami i usługami wymaganymi do 
wykonania wszystkich napraw

*  Odwiedź sekcję „Szkolenia dla klientów” w witrynie 
pomocy technicznej dla pras atramentowych, aby uzyskać 
szczegółowe informacje o kursach szkoleniowych 
i terminach.

**  Tabela na odwrocie przedstawia szczegóły wymiany 
głowicy drukującej według modelu maszyny drukarskiej.

***  Gwarancja obsługi w przypadku Fiery proServer jest 
ograniczona do 5 lat od daty pierwotnej wysyłki.
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EFI napędza sukces.
Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji 
tablic informacyjnych i reklamowych, opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i 
spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą ofertę drukarek, tuszów 
drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych 
i produkcyjnych, które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im 
zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność. Odwiedź stronę www.efi.com lub 
zadzwoń pod numer +48 601 426 787, aby uzyskać więcej informacji.

TL053.05.19_PL

Więcej informacji i cenniki dla konkretnej superwielkoformatowej 
maszyny drukarskiej EFI można otrzymać, korzystając 
z następujących danych kontaktowych:
• W Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Indiach: 

Osobą udzielającą informacji jest Anja Bruyninckx, 
Senior Ink & ESP Account Manager, 
za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem 
Anja.Bruyninckx@efi.com lub telefonicznie pod 
numerem +32 2 749 94 62

• W regionie Azja-Pacyfik: 
Osobą udzielającą informacji jest Tiffany Qian Gong, 
ESP & Ink Account Manager, 
za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem 
Tiffany.QianGong@efi.com lub telefonicznie pod 
numerem +65 9643 2225

MODEL MASZYNY DRUKARSKIEJ DOSTĘPNE PLANY ESP LICZBA WYMIAN GŁOWICY 
DRUKUJĄCEJ W CIĄGU ROKU

CRITICAL PRO-ACTIVE ESSENTIAL

ROLKA DO ROLKI

VUTEk 3r / 5r, 3r+ / 5r+ 2

VUTEk D3r / D5r 2

Matan 3 / 5 2

Quantum 3 / 5, 3+ / 5+ i QuantumFlex 3 / 5 2

VUTEk serii GSr i GSLXr Pro 2

HYBRYDOWE

VUTEk serii QS Pro 4

VUTEk H2000 Pro 4

VUTEk 32h 4

VUTEk serii GS i GSLX Pro (w tym modele 
wyposażone w technologię UltraDrop™) 4

VUTEk h3 / h5 4

VUTEk LX3 Pro 4

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

VUTEk HS100 Pro i HS125 Pro 4

VUTEk HS100 F4 i HS125 F4 4

VUTEk HSr Pro 4

DRUK NA TEKSTYLIACH

VUTEk FabriVU 180 / 340 / 340i / 520 1

Reggiani PRO 340 8h i 16h 1
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