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  Opole, 2020-04-16 

 

Specjalna oferta na bezpieczny przegląd okresowy 

plotera Mutoh ValueJet 1324X, 1624(X), 1638(X) 

 

Zakres przeglądu: 

 wymiana filtrów głowicy drukującej 

 wymiana wkładu odbiorczego  

 sprawdzenie pracy pompy odprowadzającej zlewki  

 sprawdzenie stacji serwisowej 

 wymiana wycieraczki 

 czyszczenie i konserwacja bieżni* 

 sprawdzenie naciągu paska napędu bieżni 

 czyszczenie paska encodera napędu karetki 

 sprawdzenie działania i czyszczenie czujników (czujnika encodera, czujnika mediów) 

 czyszczenie tarczy encodera mediów 

 wykonanie wydruku testowego i w razie konieczności kalibracja głowicy/głowic 

Koszt przeglądu obejmującego w/w czynności serwisowe wynosi 799* zł + VAT  

 

Ceny przykładowych części zamiennych (części są wymieniane w zależności od ich zużycia i potrzeby) 

1. Filtr atramentu oryginalny Mutoh do: 
ValueJet 1324X, 1624(X), 1638 (X) 

499 -20 % =  399,20 zł + VAT 

2. Cap top oryginalny Mutoh 370 -20 % =  296,00 zł + VAT 
3. Wycieraczka Mutoh 220 -20 % =  176,00 zł + VAT 
4. Flushing Absorbent (5 szt)                           150 -20 % =  120,00 zł + VAT 
5. Zestaw do czyszczenia bieżni* 150 -20 % =  120,00 zł + VAT 
6. Patyczki do czyszczenia głowicy (50 szt.)    150 -20 % =  120,00 zł + VAT 
7. Stacja serwisowa 2345 -20 % =  1500,00  zł + VAT 

Podczas przeglądu przeszkolimy Państwa za zakresu czyszczenia i konserwacji bieżni. Dlatego do  tego celu proponujemy 
specjalny przyrząd do czyszczenia bieżni. 

Podany koszt przeglądu dotyczy przeglądu pogwarancyjnego do 4 godzin pracy technika i nie obejmuje kosztu dojazdu, który jest 
ustalany indywidualnie. Istnieje możliwość łączenia wyjazdów w celu obniżenia kosztów.  

Oferta jest ważna do 30.04.2020 

Prawidłowa konserwacja urządzeń przez autoryzowany serwis z wykorzystaniem 
oryginalnych podzespołów znacznie przedłuża okres ich użytkowania.  
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Pamiętajmy, iż oprócz zadbania o swoje bezpieczeństwo i zdrowie ważne jest zadbanie o posiadany park maszynowy, aby 

bezawaryjnie pracował w okresie wzmożonego zapotrzebowania na wydruki informacyjne i reklamowe. Niezależnie od tego, 

czy wymagacie Państwo regularnego serwisu, czy pomocy w odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu w okresie zmniejszonych 

zleceń, Serwis Atrium zapewnia pomoc serwisową z zachowaniem rekomendowanych zasad bezpieczeństwa. 

 

Jak działa bezpieczny serwis ploterów? 

1. Pomoc telefoniczna i próba naprawy „przez telefon” 

2. W razie konieczności pomoc zdalna przez aplikację Atrium 

Support 

3. Jeżeli niezbędny jest przyjazd technika: 

1. Ustalamy zakres zlecenia zdalnie (email, telefon, 

zdjęcia testu dysz, wydruków, itp.) 

2. Podczas serwisu unikamy bezpośredniego kontaktu 

pomiędzy technikiem a klientem / operatorem, jeżeli 

kontakt jest niezbędny: zachowujemy bezpieczną odległość 2 metrów 

3. Stosujemy jednorazowe rękawiczki i maseczki 

4. Zalecamy, aby przed przyjazdem technika, odkazili Państwo w pomieszczeniu klamki, kontakty, panele dotykowe 

urządzenia, klawiatury komputerów obsługujących urządzenia, jeżeli są niezbędne do wykonania serwisu, itp. 

   

 


