TOT

€70,-

CASHBACK*
op een selectie
van modellen

Ontdek onze Business Smart all-in-one inkjets
Betrouwbare afdrukprestaties tot
A3, zowel voor voor kleine kantoren
en professionele ondernemingen.
De nieuwe reeks Business Smart inkjets is nu
nóg betrouwbaarder dan zijn voorganger. Ze
heeft alle troeven in huis voor professionele
ondernemingen: u print, kopieert en scant
niet alleen tot A3-formaat, maar verwerkt
ook moeiteloos grote afdrukvolumes en
beperkt uw afdrukkosten dankzij de optionele
inktpatronen met hoog rendement.
Er is al een Business Smart inkjet all-in-one
beschikbaar vanaf € 169 incl. btw.
* Actie geldig voor aankopen verricht vanaf 02/01/2018 t.e.m.
31/03/2018 bij erkende Brother verkooppunten.
Info en voorwaarden op www.brother.be/cashback.

HET PRINT 3.0 VOORDEEL

Contacteer uw verdeler:

€ 20

€ 50

CASHBACK

CASHBACK

MFC-J5330DW
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdrukken tot A3, kopiëren/scannen/faxen tot A4
Print tot 22/20 images/minuut in zwart-wit/kleur ***
Dubbelzijdig printen
Papierlade 250 vellen
USB, Wifi & LAN
Mobiel printen & scannen
Kleurentouchscreen 6,8 cm
Inktpatronen tot 3.000/1.500 pg. mono/kleur ****

Adviesverkoopprijs € 169*

MFC-J5730DW
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdrukken tot A3, kopiëren/scannen/faxen tot A4
Print tot 22/20 images/minuut in zwart-wit/kleur ***
Dubbelzijdig printen, kopiëren & scannen
2 papierladen 250 vellen + 250 vellen
USB, Wifi & LAN
Mobiel printen & scannen
Kleurentouchscreen 9,3 cm
Inktpatronen tot 3.000/1.500 pg. mono/kleur ****

Adviesverkoopprijs € 255*

€ 40

€ 70

CASHBACK

CASHBACK

MFC-J6530DW
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdrukken/kopiëren/scannen tot A3, faxen tot A4
Print tot 22/20 images/minuut in zwart-wit/kleur ***
Dubbelzijdig printen
Papierlade 250 vellen
USB, Wifi & LAN
Mobiel printen & scannen
Kleurentouchscreen 6,8 cm
Inktpatronen tot 3.000/1.500 pg. mono/kleur ****

Adviesverkoopprijs € 199*

MFC-J6930DW
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdrukken/kopiëren/scannen tot A3, faxen tot A4
Print tot 22/20 images/minuut in zwart-wit/kleur ***
Dubbelzijdig printen, kopiëren & scannen tot A3
2 papierladen 250 vellen + 250 vellen
USB, Wifi, LAN & NFC
Mobiel printen & scannen
Kleurentouchscreen 9,3 cm
Inktpatronen tot 3.000/1.500 pg. mono/kleur ****

Adviesverkoopprijs € 319*

Procedure aanvraag terugbetaling
1
2
3

Koop tussen 2 januari en 31 maart 2018 uw Brother Business Smart inkjet aan bij één van de deelnemende verkooppunten.
Vul het aanvraagformulier in op www.brother.be/cashback. U ontvangt een bevestiging per e-mail.
Voeg bij het ingevulde aanvraagformulier een kopie van de factuur / het kasticket met de datum omcirkeld of verstuur alles uiterlijk 30
dagen na aankoop en vóór 13 april 2018** in een voldoende gefrankeerde omslag naar:
BROTHER “BUSINESS INKJET CASHBACK”
p/a Services 2 Actions P.B. 1 - B-5310 Eghezée

Het totaalbedrag van uw terugbetaling zal op uw bankrekening gestort worden binnen de 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Voor alle vragen over uw terugbetaling: T. +32 (0)81/23.44.25.
* Alle vermelde prijzen zijn inclusief alle bijdragen (waar van toepassing). ** De postdatum geldt als bewijs.
*** Vergelijkbaar met laser, overeenkomstig ISO/IEC 24734. **** Opbrengst per patroon bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 24711.
Verantwoordelijke uitgever: Brother International Belgium nv/sa

