Gruppe for europeiske forhandlere og leverandører – January 2019

Gjentatt tilbud om service på stedet
Vilkår og betingelser
Disse vilkårene erstatter eventuelle tidligere utgaver av vilkårene.
1.

Arrangør: Ved å krysse av i ruten for å godta disse vilkårene og sende inn denne nettbaserte
forespørselen om kampanjen for «gjentatt tilbud om service på stedet» fra Xerox Limited, registrert i
England og Wales med kontoradresse Uxbridge Middlesex UB8 1HS, Storbritannia, og tilhørende
selskaper (se www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3) i kvalifiserte land, som definert nedenfor,
(«arrangøren»), godtar søkeren disse vilkårene og betingelsene.

2.

Kvalifisert utstyr: Denne kampanjen er tilgjengelig for sluttbrukere («sluttbruker» eller «du») med
kvalifisert utstyr. “«Kvalifisert utstyr» er skrivere eller flerfunksjonsenheter fra Xerox i konfigurasjonen
som er spesifisert i tabell A og som befinner seg i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia,
Luxembourg, Nederland, Spania, Portugal, Sveits, Østerrike, Sverige, Norge, Danmark og Finland
(«kvalifiserte land»). Kvalifisert utstyr må: a.

være kjøpt fra, eller

b.

være kontrollert og brukes av sluttbrukeren som et resultat av en leasing- eller leieavtale
mellom eller via

arrangøren eller en av de autoriserte markedskanalpartnerne i kvalifiserte land på en dato som er i en
av periodene nedenfor: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland, Spania, Portugal,
Sveits, Østerrike, fra 1. september 2016 til 31. desember 2018; Sverige, Norge, Danmark, Finland, fra 1.
juli 2017 til 31. desember 2019
og kvalifisert utstyr må være for sluttbrukerens eget forretningsbruk.
3.

Sluttbrukere: Hvis sluttbrukeren er en fysisk person, må vedkommende være over 18 år. Alle
sluttbrukere må bo i et av de kvalifiserte landene. Gjentatt tilbud om service på stedet er ikke
tilgjengelig for ansatte, agenter, selgere eller markedskanalpartnere for arrangøren (slike personer skal
ikke sette frem krav på vegne av sluttbrukeren) eller enheter i offentlig sektor der slike kampanjer kan
være i strid med lover, forskrifter eller retningslinjer.

4.

Kriterier for egnethet: En sluttbruker kan få et «gjentatt tilbud om service på stedet» (definert
nedenfor) hvis:
a.

sluttbrukeren kjøper ekte cyan, magenta, gul og svart Xerox-rekvisita som arrangøren
anbefaler for bruk på det kvalifiserte utstyret som oppført i tabell B («Kvalifiserte rekvisita»)
fra en autorisert Xerox-forhandler i EØS eller Sveits; og

b.

Enten:
i. Innen tilbud eller garanti: Sluttbrukeren gjorde dette i løpet av de 60 siste dagene før
utløpsdatoen for det da gjeldende gjentatte tilbudet om service på stedet eller
standard Xerox-produsentgarantien («Kravperioden»). Standardgarantier fra Xerox
er garantier som tilbys av produsenten kostnadsfritt ved kjøp av kvalifisert utstyr;
eller
ii. Utenfor tilbud eller garanti: Hvis et kvalifisert produkt ikke er dekket av garanti, men
ikke er skadet, ikke yter eller brukes utenfor arrangørens spesifikasjoner og det
oppfyller andre kriterier for egnethet i henhold til avtalen som definert nedenfor i
klausul 5; og

5.

c.

det kvalifiserte utstyret er innenfor det maksimale sideantallet for levetiden som spesifisert i
tabell A; og

d.

det kvalifiserte utstyret støttes av arrangøren (kvalifisert utstyr støttes vanligvis i fem år etter
nye salg opphører (dvs. det er ingen merknad om slutt av tjeneste)).

Gjentatt tilbud om service på stedet: «Gjentatt tilbud om service på stedet» er tilbudet arrangøren gir
om reparasjon og deler for det kvalifiserte utstyret, som er underlagt vilkårene og betingelsene for
produsentens standardgaranti som gis med det kvalifiserte utstyret ved salgstidspunktet og vilkårene i
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denne kampanjen («Avtalen»). Sluttbruker anses å ha akseptert vilkårene og betingelsene i avtalen ved
å fremstille et krav. Arrangøren er ikke ansvarlig for å sikre at det gjentatte tilbudet om service på stedet
er egnet for ditt bruk.
6.

Tidsperiode for hvert tilbud: Når et krav om gjentatt tilbud om service på stedet har blitt innvilget,
starter det dagen etter det forrige gjentakende servicetilbudet på stedet eller standardgarantien fra
Xerox utløper (hvis klausul 4b) i) gjelder), eller fra datoen kravet ble godkjent av arrangøren (hvis klausul
4b) ii) gjelder), og gjelder i 12 måneder med mindre avtalen avsluttes. I tillegg til arrangørens andre
rettigheter, hvis kvalifisert utstyr når grensen i klausul 4c) eller 4d) i løpet av et gjentatt tilbud om
service på stedet, forbeholder arrangøren seg retten til å avslutte avtalen ved skriftlig varsel til
sluttbrukeren. Bruk av ikke-anbefalt Xerox-rekvisita kan gjøre at brukeren ikke er aktuell for gjentatt
tilbud om service på stedet, og gi hjemmel for at arrangøren avslutter avtalen eller avviser en
forespørsel om reparasjon eller deler i løpet av et gjentatt tilbud om service på stedet (med mindre
Xerox i et slikt tilfelle treffer en annen beslutning). Gjentatt tilbud om service på stedet er ikke
tilgjengelig hvis kvalifisert utstyr er under en serviceavtale med arrangøren eller en tredjepart.

7.

Krav: Hvis du vil benytte deg av gjentatt tilbud om service på stedet, må sluttbrukeren sende inn
fullstendig, nøyaktig og materiell informasjon i formatet som kreves av arrangøren. Arrangøren kan
forespørre, og sluttbrukeren må svare på slike forespørsler, informasjon og støttedokumenter, for
eksempel bevis på kjøp/leasing/leie av kvalifisert utstyr og kvalifiserte rekvisita, sideantall, informasjon
om garantistatus, serienummer, modell, versjon av operativsystemet og installert programvare.

8.

Krav kan sendes inn på:
• Storbritannia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=GB&lang=UK
• Frankrike:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FR&lang=FR
• Tyskland:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DE&lang=DE
• Italia:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=IT&lang=IT
• Spania:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES
• Portugal:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT
• Østerrike:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE
• Sveits (tysk):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE
• Sveits (fransk):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=FR
• Nederland:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NL&lang=NL
• Belgia (nederlandsk):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL
• Belgia (fransk):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=FR
• Luxembourg (fransk):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=LU&lang=FR
• Danmark:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DK&lang=DA
• Norge:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NO&lang=NO
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•
•

9.

Sverige:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=SE&lang=SE
Finland:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FI&lang=FI

Alle godkjente krav forblir midlertidig avhengig av at vilkår i avtalen blir oppfylt. Hvis du på noe
tidspunkt ikke overholder disse vilkårene (selv under tilbudet av det gjentatte tilbudet om service på
stedet), blir kravet gjort ugyldig og avtalen avsluttes.

10. Kun ett krav for gjentatt tilbud om service på stedet per kravperiode. Krav som fremmes under et
gjentatt tilbud om service på stedet, men utenfor kravperioden, er ikke kvalifiserte. Kjøp av flere
kvalifiserte rekvisita under en kravperiode gir ikke sluttbrukeren rett til flere og samtidige gjentatt tilbud
om service på stedet. Med forbehold om det foregående, kun ett krav per 365. dag.
11. Ansvarsbegrensning: Ingenting her skal begrense eller ekskludere arrangørens ansvar (i) for død eller
personlig skade forårsaket av dennes uaktsomhet (ii) for svindel eller (iii) (hvis en sluttbruker er
forbruker) for brudd på noen vilkår underforstått ved lov, eller (iv) for ethvert ansvar som ikke kan
utelukkes ved lov.
12. Underlagt klausulene 11 og 13 vil arrangøren ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade, ved
kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, forårsaket av denne parten eller dens
ansatte, autoriserte Xerox-forhandlere eller agenter under og/eller i forbindelse med denne
kampanjen:
a. der slike tap eller skader er ikke et rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd; eller
b. for økning i tap eller skade som følge av ditt brudd på noen av vilkårene; eller
c. for tap som er knyttet til en virksomhet som drives av sluttbruker (inkludert uten begrensning
tapte data, tapt fortjeneste eller driftsavbrudd).
13. Underlagt klausul 12, hvis du ikke er en forbruker, skal arrangørens maksimale ansvar for eventuelle
tap eller skade, ved kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, forårsaket av denne
parten eller dens ansatte, autoriserte Xerox-forhandlere eller agenter under og/eller i forbindelse med
denne kampanjen, begrenses til en sum som tilsvarer beløpet du betalte arrangøren for kvalifiserte
rekvisita.
14. Disse vilkårene og betingelsene påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker eller din rett til
å avbryte kampanjen eller det gjentatte tilbudet om service på stedet.
15. Erklæring om databeskyttelse: Sluttbrukeren godkjenner at arrangøren kan behandle personlige
opplysninger, inkludert sluttbrukerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse kun i
forbindelse med denne kampanjen og for å oppfylle det gjentatte tilbudet om service på stedet.
Sluttbrukeren erkjenner sin rett til å endre eller fjerne personlige opplysninger ved å kontakte
arrangøren som skissert i personvernerklæringen på www.xerox.com. Sluttbrukeren samtykker i å dele
personlige opplysninger innad i arrangørens gruppe innenfor EØS-området, Sveits og USA for å oppfylle
formålet med denne kampanjen og det gjentatte tilbudet om service på stedet. Arrangøren garanterer,
med hensyn til tilstanden av den teknologiske utviklingen og kostnadene ved å iverksette eventuelle
tiltak, at denne vil: – (a) iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert
eller ulovlig behandling av personlige opplysninger og mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av, eller skade
på personlige opplysninger for å sikre et sikkerhetsnivå som passer til skade som kan oppstå ved slik
uautorisert eller ulovlig behandling eller tap, ødeleggelse eller skade og typen av data som skal
beskyttes; og (b) ta rimelige grep for å sikre at disse tiltakene overholdes. Arrangøren kan dele dine
personlige opplysninger med tredjeparter, for eksempel entreprenører og underleverandører som skal
oppfylle denne kampanjen eller tilbyr tjenester under det gjentatte tilbudet om service på stedet.
Personvernerklæringer:
• Østerrike: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html
• Belgia (fransk): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
• Danmark: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dadk.html
• Finland: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/fifi.html
• Frankrike: www.xerox.fr/about-xerox/privacy-policy/frfr.html
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Tyskland: www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html
Italia: www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html
Luxembourg (fransk): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
Nederland: www.xerox.nl/about-xerox/privacy-policy/nlnl.html
Norge: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/nono.html
Portugal: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html
Spania: www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html
Sverige: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/svse.html
Sveits (tysk): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html
Sveits (fransk): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html
Storbritannia: www.xerox.co.uk/about-xerox/privacy-policy/engb.html

16. Merknad for forbruker: Fordelene som blir tillagt etter denne kampanjen og avtalen, gjelder i tillegg til
alle rettigheter du har i henhold til forbrukerkjøpsloven, inkludert, men ikke begrenset til de som er
knyttet til varer med avvik. Ingen av vilkårene i denne kampanjen vil ha noen skadelig effekt på dine
forbrukerrettslige rettigheter. Hvis kvalifisert utstyr eller kvalifisert rekvisita er defekt, kan forbrukere,
i tillegg til eventuelle andre rettigheter de har i forbindelse med en garanti, ha rettigheter i henhold til
forbrukerlover i sitt land.
Generelle vilkår
17. Krav med manglende eller feil informasjon, eller dokumentasjon som er sendt inn utenfor en relevant
periode, vil ikke bli tatt i betraktning dersom ikke arrangøren skriftlig godkjenner en slik søknad.
18. Arrangøren har rett til å kontrollere alle fordringer for å sikre at de er i henhold til disse vilkårene og
betingelsene. Sluttbrukere skal samarbeide fullt ut med arrangøren og oppgi relevant
tilleggsinformasjon og støttedokumenter innen rimelig tid etter arrangørens forespørsel.
19. Arrangøren kan, når som helst og etter eget skjønn, avslutte denne kampanjen eller endre eller avstå
fra bruk av noen av disse vilkårene uten varsel.
20. Sluttbrukeren kan ikke tildele eller overføre denne kampanjen til noen andre.
21. Med unntak av personlige opplysinger, samtykker sluttbrukeren i at all informasjon eller data som
utleveres til arrangøren under denne kampanjen, ikke er konfidensiell eller eies av sluttbruker.
22. Ingen Xerox-forhandler, -agent eller -ansatt er autorisert til å gjøre endringer, utvidelser eller tillegg til
vilkårene av denne kampanjen eller det gjentatte tilbudet om service på stedet.
23. Gyldighet, oppbygging og gjennomføring av disse vilkårene skal reguleres av lovgivningen i landet som
sluttbruker er bosatt i.
24. Disse vilkårene og betingelsene fastsetter hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere
muntlige eller skriftlige avtaler, ordninger eller forståelser mellom dem.
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Tabell A – tabell med produkter og maksimalt sideantall for levetiden

Gjentatt tilbud om service på stedet
Produkt
Skrivere
Phaser 6500V_N/DN
Phaser 6510V_N/DN/DNI
Phaser 6600V_N/DN
VersaLink C400V_N/DN
VersaLink C500V_N/DN
VersaLink C600V_N/DN
ColourQube 8580_AN/DN
ColourQube 8570_AN/DN
Phaser 8560_AN/DN
ColourQube 8880_ADN
ColourQube 8700_AS
Phaser 6700V_N/DN/DT/DX
Phaser 7100V_N/DN
VersaLink C7000V_N/DN
VersaLink C8000V_DT
VersaLink C9000V_DT
Phaser 7500V_N/DN/DT/DX
Phaser 7800V_DN/DX/GX/DNY
Phaser 8860_ADN
ColourQube 8870_ADN

Maksimalt sideantall for
levetiden
90,000
100,000
270,000
300,000
480,000
600,000
450,000
540,000
270,000
450,000
540,000
540,000
270,000
480,000
540,000
540,000
432,000
540,000
540,000
450,000

Flerfunksjonsenheter
WorkCentre 6505V_N/DN
WorkCentre 6515V_N/DN/DNI
WorkCentre 6605V_N/DN
VersaLink C405V_N/DN
VersaLink C505V_X/S
VersaLink C605V_X/XL
VersaLink C7020V_DN
Phaser 8560MFPV_DN
Phaser 8860MFP_AD/ASD
WorkCentre 6655V_X/6655iV_X

90,000
100,000
270,000
300,000
480,000
600,000
360,000
270,000
540,000
270,000

ECGTC-05OI

Gruppe for europeiske forhandlere og leverandører – January 2019
Tabell B – Kvalifiserte rekvisita
Delenummer Beskrivelse
108R00931
Ekte Xerox-smeltevoks, cyan, ColorQube 85X0 (2 patroner / 4 400 sider)
ColorQube
108R00932
Ekte Xerox-smeltevoks, magenta, ColorQube 85X0 (2 patroner / 4 400 sider)
8570
108R00933
Ekte Xerox-smeltevoks, gul, ColorQube 85X0 (2 patroner / 4 400 sider)
8580
108R00934
Ekte Xerox-smeltevoks, svart, ColorQube 85X0 (2 patroner / 4 300 sider)
108R00935
Ekte Xerox-smeltevoks, svart, ColorQube 85X0 (4 patroner / 8 600 sider)
Delenummer
108R00723
108R00724
Phaser
8560/MFP 108R00725
108R00726
108R00727

Beskrivelse
Ekte Xerox-smeltevoks, 8560MFP/8560, cyan (3 400 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, 8560MFP/8560, magenta (3 400 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, 8560MFP/8560, gul (3 400 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, 8560MFP/8560, svart (3 400 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, 8560MFP/8560, svart (6 800 sider)

Delenummer
ColorQube 108R00954
108R00955
8870
8880
108R00956
108R00957

Beskrivelse
Ekte Xerox-smeltevoks, cyan, ColorQube 88X0 (6 patroner / 17 300 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, magenta, ColorQube 88X0 (6 patroner / 17 300 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, gul, ColorQube 88X0 (6 patroner / 17 300 sider)
Ekte Xerox-smeltevoks, svart, ColorQube 88X0 (6 patroner / 16 700 sider)

Delenummer
108R00995
ColorQube 108R00996
8700
108R00997
108R00998
108R00999

Beskrivelse
Ekte Xerox ColorQube 8700/8900-smeltevoks, cyan (2 patroner, varighet 4 200 sider)
Ekte Xerox ColorQube 8700/8900-smeltevoks, magenta (2 patroner, varighet 4 200 sider)
Ekte Xerox ColorQube 8700/8900-smeltevoks, gul (2 patroner, varighet 4 200 sider)
Ekte Xerox ColorQube 8700/8900-smeltevoks, svart (2 patroner, varighet 4 500 sider)
Ekte Xerox ColorQube 8700/8900-smeltevoks, svart (4 patroner, varighet 9 000 sider)

Delenummer
108R00746
Phaser
108R00747
8860/MFP
108R00748
108R00749
Delenummer
106R01591
106R01592
Phaser
106R01593
6500
Workcentre 106R01594
6505
106R01595
106R01596
106R01597

Beskrivelse
Ekte Xerox-smeltevoks, Phaser 8860/8860 MFP, cyan (6 patroner)
Ekte Xerox-smeltevoks, Phaser 8860/8860 MFP, magenta (6 patroner)
Ekte Xerox-smeltevoks, Phaser 8860/8860 MFP, gul (6 patroner)
Ekte Xerox-smeltevoks, Phaser 8860/8860 MFP, svart (6 patroner)
Beskrivelse
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, cyan tonerkassett med standardkapasitet (1 000 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, magenta tonerkassett med standardkapasitet (1 000 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, gul tonerkassett med standardkapasitet (1 000 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, cyan tonerkassett med høy kapasitet (2 500 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, magenta tonerkassett med høy kapasitet (2 500 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, gul tonerkassett med høy kapasitet (2 500 sider)
Phaser 6500 / WorkCentre 6505, svart tonerkassett med høy kapasitet (3 000 sider)
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Delenummer
106R03473
106R03474
106R03475
106R03476
Phaser
106R03477
6510
Workcentre 106R03478
6515
106R03479
106R03480
106R03690
106R03691
106R03692
Delenummer
106R02229
106R02230
Phaser
106R02231
6600
106R02232
Workcentre
106R02245
6605
106R02246
106R02247
106R02248

VersaLink
C400
C405

VersaLink
C500
C505

Beskrivelse
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, med standardkapasitet, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, med standardkapasitet, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, med standardkapasitet, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, svart, med standardkapasitet (2,500 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, med høy kapasitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, med høy kapasitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, med høy kapasitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, svart, med høy kapasitet, (5,500 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, ekstra høy kapasitet,, (4,300 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, ekstra høy kapasitet, (4,300 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, ekstra høy kapasitet, (4,300 sidor)
Beskrivelse
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, cyan tonerkassett med høy kapasitet (6 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, magenta tonerkassett med høy kapasitet (6 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, gul tonerkassett med høy kapasitet (6 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, svart tonerkassett med høy kapasitet (8 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, cyan tonerkassett med standardkapasitet (2 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, magenta tonerkassett med standardkapasitet (2 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, gul tonerkassett med standardkapasitet (2 000 sider)
Phaser 6600 / WorkCentre 6605, svart tonerkassett med standardkapasitet (3 000 sider)

Delenummer
106R03528
106R03529
106R03530
106R03531
106R03516
106R03517
106R03518
106R03519
106R03500
106R03501
106R03502
106R03503

Beskrivelse
VersaLink C400/C405 tonerkassett, svart, ekstra høy kapasitet, (10,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, gul, ekstra høy kapasitet, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, cyan, ekstra høy kapasitet,, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, magenta, ekstra høy kapasitet, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 svart tonerkassett, med høy kapasitet (5 000 sidor)
VersaLink C400/C405 gul tonerkassett, med høy kapasitet (4,800 sidor)
VersaLink C400/C405 cyan tonerkassett, med høy kapasitet (4 800 sidor)
VersaLink C400/C405 magenta tonerkassett, med høy kapasitet (4 800 sidor)
VersaLink C400/C405 svart tonerkassett, med standardkapasitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 gul tonerkassett, med standardkapasitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 cyan tonerkassett, med standardkapasitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 magenta tonerkassett, med standardkapasitet (2 500 sidor)

Delenummer
106R03859
106R03860
106R03861
106R03862
106R03870
106R03871
106R03872
106R03873
106R03874
106R03875
106R03876

Beskrivelse
VersaLink C50X Cyan tonerkassett, med standardkapasitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, med standardkapasitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, med standardkapasitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Svart tonerkassett, med standardkapasitet (5,000 sidor)
VersaLink C50X cyan tonerkassett, med høy kapasitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, med høy kapasitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, med høy kapasitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X cyan tonerkassett, ekstra høy kapasitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, ekstra høy kapasitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, ekstra høy kapasitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Svart tonerkassett, ekstra høy kapasitet (12,100 sidor)
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VersaLink
C600
C605

Delenummer
106R03896
106R03897
106R03898
106R03899
106R03904
106R03905
106R03906
106R03907
106R03932
106R03933
106R03934
106R03935
106R03920
106R03921
106R03922
106R03923

Delenummer
Workcentre 106R02744
106R02745
6655
6655i
106R02746
106R02747

Beskrivelse
VersaLink C60X Cyan tonerkassett, med standardkapasitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, med standardkapasitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, med standardkapasitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, med standardkapasitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X cyan tonerkassett, med høy kapasitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, med høy kapasitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, med høy kapasitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, med høy kapasitet (12,200 sidor)
VersaLink C605 cyan tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Magenta tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Gul tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Svart tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,900 pages)
VersaLink C60X cyan tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16,900 sidor)
Beskrivelse
WorkCentre 6655, cyan tonerkassett med høy kapasitet (7 500 sider)
WorkCentre 6655, magenta tonerkassett med høy kapasitet (7 500 sider)
WorkCentre 6655, gul tonerkassett med høy kapasitet (7 500 sider)
WorkCentre 6655, svart tonerkassett med høy kapasitet (12 000 sider)

Phaser
6700

Delenummer
106R01503
106R01504
106R01505
106R01506
106R01507
106R01508
106R01509
106R01510

Beskrivelse
Cyan standard tonerkassett (5 000 sider) Phaser 6700
Magenta standard tonerkassett (5 000 sider) Phaser 6700
Gul standard tonerkassett (5 000 sider) Phaser 6700
Svart standard tonerkassett (7 100 sider) Phaser 6700
Cyan tonerkassett med høy kapasitet (12 000 sider) Phaser 6700
Magenta tonerkassett med høy kapasitet (12 000 sider) Phaser 6700
Gul tonerkassett med høy kapasitet (12 000 sider) Phaser 6700
Svart tonerkassett med høy kapasitet (18 000 sider) Phaser 6700

Phaser
7100

Delenummer
106R02599
106R02600
106R02601
106R02602
106R02603
106R02604
106R02605

Beskrivelse
Phaser 7100, cyan tonerkassett med standardkapasitet (4 500 sider)
Phaser 7100, magenta tonerkassett med standardkapasitet (4 500 sider)
Phaser 7100, gul tonerkassett med standardkapasitet (4 500 sider)
Phaser 7100, cyan tonerkassett med høy kapasitet (9 000 sider)
Phaser 7100, magenta tonerkassett med høy kapasitet (9 000 sider)
Phaser 7100, gul tonerkassett med høy kapasitet (9 000 sider)
Phaser 7100, svart tonerkassett med høy kapasitet (10 000 sider)
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VersaLink
C7000

Delenummer Beskrivelse
106R03764 VersaLink C7000 tonerkassett, cyan, standardkapasitet (3 300 sidor)
106R03763 VersaLink C7000 tonerkassett, magenta, standardkapasitet (3 300sidor)
106R03762 VersaLink C7000 tonerkassett, gul, standardkapasitet (3 300 sidor)
106R03761 VersaLink C7000 tonerkassett, svart, standardkapasitet (5 300 sidor)
106R03760 VersaLink C7000 tonerkassett, cyan, med høy kapasitet (10 100 sidor)
106R03759 VersaLink C7000 tonerkassett, magenta, med høy kapasitet (10 100 sidor)
106R03758 VersaLink C7000 tonerkassett, gul, med høy kapasitet (10 100 sidor)
106R03757 VersaLink C7000 tonerkassett, svart, med høy kapasitet (10 700 sidor)

VersaLink
C8000

Part #
106R04038
106R04039
106R04040
106R04041
106R04050
106R04051
106R04052
106R04053

Description
VersaLink C8000 tonerkassett, cyan, standardkapasitet (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, magenta, standardkapasitet (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, gul, standardkapasitet (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, svart, standardkapasitet (12,600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, cyan, med høy kapasitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, magenta, med høy kapasitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, gul, med høy kapasitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, svart, med høy kapasitet (20.900 pages)

VersaLink
C9000

Part #
106R04066
106R04067
106R04068
106R04069
106R04078
106R04079
106R04080
106R04081

Description
VersaLink C9000 tonerkassett, cyan, standardkapasitet (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, magenta, standardkapasitet (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, gul, standardkapasitet (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, svart, standardkapasitet (18,900 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, cyan, med høy kapasitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, magenta, med høy kapasitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, gul, med høy kapasitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, svart, med høy kapasitet (31,400 pages)

Phaser
7500

Delenummer
106R01433
106R01434
106R01435
106R01436
106R01437
106R01438
106R01439

Beskrivelse
Phaser 7500, cyan tonerkassett med standardkapasitet (9 600 sider)
Phaser 7500, magenta tonerkassett med standardkapasitet (9 600 sider)
Phaser 7500, gul tonerkassett med standardkapasitet (9 600 sider)
Phaser 7500, cyan tonerkassett med høy kapasitet (17 800 sider)
Phaser 7500, magenta tonerkassett med høy kapasitet (17 800 sider)
Phaser 7500, gul tonerkassett med høy kapasitet (17 800 sider)
Phaser 7500, svart tonerkassett med høy kapasitet (19 800 sider)

Phaser
7800

Delenummer
106R01563
106R01564
106R01565
106R01566
106R01567
106R01568
106R01569

Beskrivelse
Phaser 7800-skriver, cyan tonerkassett med standardkapasitet (6 000 sider)
Phaser 7800-skriver, magenta tonerkassett med standardkapasitet (6 000 sider)
Phaser 7800-skriver, gul tonerkassett med standardkapasitet (6 000 sider)
Phaser 7800-skriver, cyan tonerkassett med høy kapasitet (17 200 sider)
Phaser 7800-skriver, magenta tonerkassett med høy kapasitet (17 200 sider)
Phaser 7800-skriver, gul tonerkassett med høy kapasitet (17 200 sider)
Phaser 7800-skriver, svart tonerkassett med høy kapasitet (24 000 sider)
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VersaLink
C7020

Delenummer Beskrivelse
106R03737 VersaLink C7020 Svart tonerkassett, ekstra høy kapasitet (23 600 sider)
106R03738 VersaLink C7020 Gul tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16 500 sidor)
106R03739 VersaLink C7020 Magenta tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16 500 sidor)
106R03740 VersaLink C7020 Cyan tonerkassett, ekstra høy kapasitet (16 500 sidor)
106R03741 VersaLink C7020 Svart tonerkassett med høy kapasitet (16 100 sider)
106R03742 VersaLink C7020 Gul tonerkassett med høy kapasitet (9 800 sider)
106R03743 VersaLink C7020 Magenta tonerkassett med høy kapasitet (9 800 sider)
106R03744 VersaLink C7020 Cyan tonerkassett med høy kapasitet (9 800 sider)
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