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Erbjudande om återkommande service på plats
Villkor
Dessa villkor ersätter alla tidigare versioner av desamma.
1.

Initiativtagare: Genom att markera kryssrutan för att godkänna dessa villkor och skicka in denna
webbansökan om ett ”Erbjudande om återkommande service på plats” från Xerox Limited, ett
aktiebolag registrerat i England och Wales med säte i Uxbridge Middlesex UB8 1HS, Storbritannien och
dess dotterbolag (se www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3) i giltiga länder, enligt definitionen
nedan, (”initiativtagaren”), godkänner sökanden dessa villkor.

2.

Giltig utrustning: Erbjudandet gäller för slutanvändare (”slutanvändare” eller ”du”) med giltig
utrustning. “Med giltig utrustning” avses skrivare eller flerfunktionsenheter av märket Xerox i den
konfiguration som anges i tabell A, som finns i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien,
Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Portugal, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge, Danmark och
Finland (”giltiga länder”). Giltig utrustning ska ha:
a.

köpts från, eller

b.

kontrolleras och användas av slutanvändaren enligt ett leasing- eller hyresavtal som ingåtts
med eller genom,

initiativtagaren eller någon av dess återförsäljare i de giltiga länderna på ett datum som omfattas av
tidsperioderna nedan: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna,
Spanien, Portugal, Schweiz, Österrike , Sverige, Norge, Danmark, Finland från 1 juli 2017 till 31
december 2019
och den giltiga utrustningen ska innehas för slutanvändarens egen affärsanvändning.
3.

Slutanvändare: Om slutanvändaren är en fysisk person ska han eller hon ha fyllt 18 år. Slutanvändaren
måste vara bosatt i ett giltigt land. Erbjudandet om återkommande service på plats gäller inte för
initiativtagarens anställda, agenter, grossister eller återförsäljare (och dessa får inte heller skicka in
ansökningar på uppdrag av slutanvändare). Erbjudandet gäller inte för enheter i den offentliga sektorn
om kampanjen står i strid med lagar, föreskrifter eller andra regler.

4.

Krav för att kunna utnyttja erbjudandet: En slutanvändare kan ansöka om ett ”Erbjudande om
återkommande service på plats” (enligt definitionen nedan) om;
a.

slutanvändaren köper äkta Xerox cyan, magenta, gult och svart färgpulver som initiativtagaren
rekommenderar för användning med giltig utrustning enligt tabell B (”giltiga
förbrukningsvaror”) från en godkänd Xerox-återförsäljare i EES eller Schweiz, och som

b.

antingen
i. omfattas av giltigt erbjudande eller giltig garanti: Slutanvändaren köpte ovanstående
förbrukningsvaror inom de senaste 60 dagarna före utgången av dåvarande
erbjudande om återkommande service på plats eller Xerox vanliga tillverkargaranti
(”ansökningsperioden”). Xerox vanliga tillverkargarantier är garantier som
initiativtagaren tillhandahåller kostnadsfritt i samband med köp av giltig utrustning,
eller
ii. inte omfattas av giltigt erbjudande eller giltig garanti: Om en giltig produkt inte
omfattas av giltig garanti, men den inte är skadad, inte fungerar eller används på ett
sätt som inte omfattas av initiativtagarens specifikationer och den uppfyller alla andra
krav för giltighet som följer av avtalet enligt definitionen nedan i punkt 5, och

c.

den giltiga utrustningen inte har uppnått maximisidantalet för livstiden som anges i tabell A,
och

d.

den giltiga utrustningen stöds av initiativtagaren (giltig utrustning stöds vanligtvis i fem år efter
att den slutas säljas (d.v.s. det har inte utfärdats något meddelande om att service inte längre
kommer att tillhandahållas för utrustningen).
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5.

Erbjudande om återkommande service på plats Enligt ”Erbjudandet om återkommande service på
plats” tillhandahåller initiativtagaren reparation och reservdelar för giltig utrustning på de villkor som
gäller för den vanliga tillverkargarantin för den giltiga utrustningen som ingår vid försäljningstillfället
samt villkoren för detta erbjudande (”avtalet”). Om slutanvändaren gör en ansökan anses denne ha
godkänt villkoren och bestämmelserna i avtalet. Initiativtagaren har ingen skyldighet att se till att
Erbjudandet om återkommande service på plats är lämpligt för dina ändamål.

6.

Giltighetstid för varje erbjudande: En godkänd ansökan om ett erbjudande om återkommande service
på plats börjar gälla dagen efter att det närmast föregående erbjudandet om återkommande service på
plats eller Xerox vanliga tillverkargaranti upphörde att gälla (om punkt 4 b i är tillämplig) eller den dag
ansökan har godkänts enligt meddelande från initiativtagaren (om punkt 4 b ii var tillämplig) och gäller
i 12 månader om Avtalet inte sägs upp dessförinnan. Förutom initiativtagarens övriga rättigheter
förbehåller sig initiativtagaren, om giltig utrustning uppnår tröskeln i punkt 4 c eller 4 d under ett
pågående Erbjudande om återkommande service på plats, rätten att säga upp avtalet genom skriftligt
meddelande till slutanvändaren. Om slutanvändaren använder icke-rekommenderade Xerox
förbrukningsvaror kan det gör att slutanvändaren inte längre är giltig för Erbjudandet om
återkommande service på plats, ge initiativtagaren rätt att säga upp avtalet eller upphäva en begäran
om reparation eller reservdelar enligt ett erbjudande om återkommande service på plats (om inte annat
i sådant fall avtalas med Xerox). Erbjudandet om återkommande service på plats gäller inte om giltig
utrustning omfattas av ett serviceavtal med initiativtagaren eller en tredje part.

7.

Ansökningar: Slutanvändare som vill utnyttja vårt erbjudande om återkommande service på plats ska
skicka in fullständig, riktig och relevant information i det format som initiativtagaren begär.
Initiativtagaren kan be slutanvändaren om, och slutanvändaren måste tillhandahålla, information och
underlag, exempelvis bevis om inköp/leasing/hyra av giltig utrustning och giltiga förbrukningsvaror,
sidantal, information om giltighet av garanti, maskinnummer, modell samt version på operativsystem
och installerad programvara.

8.

Ansökningar kan skickas till
• Storbritannien:
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
• Italien:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=IT&lang=IT
• Spanien:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES
• Portugal:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT
• Österrike:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE
• Schweiz (tyska):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE
• Schweiz (franska):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=FR
• Nederländerna:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NL&lang=NL
• Belgien (nederländska):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL
• Belgien (franska):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=FR
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•
•
•
•
•

9.

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

”Godkända” ansökningar är preliminära tills samtliga villkor i avtalet är uppfyllda. Om villkoren vid
något tillfälle inte är uppfyllda (även under giltighetstiden för Erbjudandet om återkommande service
på plats) gäller erbjudandet inte längre och avtalet upphör att gälla.

10. Endast ett Erbjudande om återkommande service på plats kan utnyttjas under respektive
ansökningsperiod. Ansökningar som görs under ett pågående Erbjudande om återkommande service
på plats, men inte under ansökningsperioden, är inte giltiga. Flera inköp av giltiga förbrukningsvaror
under en ansökningsperiod berättigar inte slutanvändaren till att utnyttja flera på varandra följande
erbjudanden om återkommande service på plats. Med förbehåll för ovanstående kan erbjudandet
endast utnyttjas en gång var 365:e dag.
11. Ansvarsbegränsning: Inget häri är avsett att begränsa initiativtagarens ansvar eller friskriva denne från
ansvar för i) dödsfall eller personskada som orsakas på grund av dess vårdslöshet, eller ii) för bedrägeri,
eller iii) (om slutanvändaren är konsument) för brott mot villkor som följer av lag, eller iv) för ansvar
som enligt lag är tvingande.
12. Med förbehåll för punkterna 11 och 13 har initiativtagaren inte något kontraktuellt ansvar,
utomobligatoriskt ansvar (inbegripet ansvar för vårdslöshet) eller annat ansvar för förlust eller skada
som orsakas av initiativtagaren eller dess anställda, godkända återförsäljare eller agenter för Xerox
enligt och/eller i samband med denna kampanj
a. om det inte skäligen kunde förutses att förlusten eller skadan kunde uppkomma till följd av
brottet, eller
b. för att skada eller förlust förvärras till följd av ditt brott mot villkor eller bestämmelse, eller
c. för förluster som har samband med en verksamhet som slutanvändaren driver (inbegripet
utan begränsning förlust av data, förlorad vinst eller verksamhetsavbrott).
13. Med förbehåll för punkt 12, om du inte är en konsument är initiativtagarens ansvar - vare sig det avser
kontraktuellt ansvar, utomobligatoriskt ansvar (inbegripet ansvar för vårdslöshet) eller annat ansvar för
förlust eller skada som orsakas av initiativtagaren eller dess anställda, godkända återförsäljare eller
agenter för Xerox enligt och/eller i samband med denna kampanj - begränsat till ett belopp som högst
uppgår till det belopp du betalade initiativtagaren för de giltiga förbrukningsvarorna.
14. Dessa villkor och bestämmelser begränsar inte de rättigheter som du som konsument har enligt lag
eller din rätt att säga upp kampanjen eller erbjudandet om återkommande service på plats.
15. Information om personuppgiftsskydd: Slutanvändaren godkänner att initiativtagaren behandlar
personuppgifter, bland annat slutanvändarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
uteslutande i samband med denna kampanj och tillhandahållandet av erbjudandet om återkommande
service på plats. Slutanvändaren är införstådd med att denne har rätt att ändra eller ta bort
personuppgifter genom att kontakta initiativtagaren på det sätt som anges i integritetspolicyn på
www.xerox.com. Slutanvändaren godkänner att personuppgifter avslöjas för andra i initiativtagarens
koncern i EES, Schweiz och USA för att uppfylla syftet med denna kampanj och erbjudandet om
återkommande service på plats. Initiativtagaren garanterar att denne, med beaktande av den tekniska
utvecklingen och kostnaden för att genomföra åtgärder, kommer att - a) vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig
förlust av, förstörelse av eller skada på personuppgifter för att säkerställa en säkerhetsnivå som är
lämplig i förhållande till den skada som kan uppkomma till följd av sådan obehörig eller olaglig
behandling av personuppgifterna och mot oavsiktlig förlust, förstörelse av eller skada på
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personuppgifterna och arten av de personuppgifter som ska skyddas, samt b) vidta skäliga åtgärder för
att säkerställa att dessa åtgärder efterlevs. Initiativtagaren kommer att avslöja dina personuppgifter för
tredje parter som leverantörer och underleverantörer som genomför kampanjen eller tillhandahåller
tjänsterna enligt erbjudandet om återkommande service på plats.
Integritetspolicyer:
• Österrike: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html
• Belgien (franska): 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
• Tyskland: www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html
• Italien: www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html
• Luxemburg (franska): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
• Nederländerna: 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
• Spanien: www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html
• Sverige: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/svse.html
• Schweiz (tyska): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html
• Schweiz (franska): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html
• Storbritannien och Nordirland: www.xerox.co.uk/about-xerox/privacy-policy/engb.html
16. Information till konsumenter: De förmåner som tillhandahålls enligt denna kampanj och avtalet gäller
utöver andra rättigheter som du kan ha enligt konsumentlagstiftning, inbegripet utan begränsning
rättigheter avseende varor som inte uppfyller avtalade specifikationer. Inga av villkoren i kampanjen
begränsar dina rättigheter enligt konsumentlagstiftning. Om det finns fel eller brister i giltig utrustning
eller giltiga förbrukningsvaror kan konsumenter, förutom de rättigheter som gäller enligt en garanti, ha
rättigheter enligt sin lokala konsumentlagstiftning.
Allmänna villkor
17. Om ansökan är ofullständig, innehåller felaktig information eller skickas in efter att den tillämpliga
perioden är avslutad annulleras den av Xerox – om initiativtagaren inte skriftligen intygat att man
godkänner den ändå.
18. Initiativtagaren förbehåller sig rätten att granska alla ansökningar för att kontrollera att de uppfyller
dessa villkor och bestämmelser. Det åligger slutanvändaren att på begäran och inom rimlig tid förse
initiativtagaren med ytterligare relevant information eller kompletterande dokumentation.
19. Initiativtagaren kan när som helst på eget initiativ avbryta kampanjen vid valfritt tillfälle eller ändra eller
underlåta att tillämpa villkor eller bestämmelser utan föregående meddelande.
20. Slutanvändaren har inte rätt att överlåta erbjudandet till annan.
21. Slutanvändaren försäkrar att information eller uppgifter som denne lämnar till initiativtagaren enligt
denna kampanj inte är konfidentiella eller äganderättsskyddade för slutanvändaren, med undantag för
personuppgifter.
22. Xerox återförsäljare, agenter eller anställda har inte rätt att ändra, utöka eller lägga till något till
villkoren för kampanjen eller erbjudandet om återkommande service på plats.
23. Giltigheten av dessa villkor och bestämmelser styrs av, och tolkningen och tillämpningen av dem ska
ske enligt, lagstiftningen i det land där slutanvändaren är bosatt.
24. Villkoren och bestämmelserna utgör parternas fullständiga reglering och ersätter samtliga tidigare
ingångna muntliga eller skriftliga avtal, arrangemang eller överenskommelser mellan dem.
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Tabell A – Tabell över produkter och maximisidantal för livstiden

Erbjudande om återkommande service på
plats
Produkt
Skrivare
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

Maximisidantal för
livstiden
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

Multifunktionsskrivare
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
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Tabell B – Giltiga förbrukningsvaror
Delnummer Beskrivning
108R00931 Äkta Xerox-färgklossar cyan ColorQube 85X0 (2 klossar/4400 sid)
ColorQube
108R00932 Äkta Xerox-färgklossar magenta ColorQube 85X0 (2 klossar/4400 sid)
8570
108R00933 Äkta Xerox-färgklossar gul ColorQube 85X0 (2 klossar/4400 sid)
8580
108R00934 Äkta Xerox-färgklossar svart ColorQube 85X0 (2 klossar/4300 sid)
108R00935 Äkta Xerox-färgklossar svart ColorQube 85X0 (4 klossar/8600 sid)
Delnummer
108R00723
108R00724
Phaser
8560/MFP 108R00725
108R00726
108R00727

Beskrivning
Äkta Xerox-färgklossar 8560MFP/8560 cyan (3 400 sid)
Äkta Xerox-färgklossar 8560MFP/8560 magenta (3 400 sid)
Äkta Xerox-färgklossar 8560MFP/8560 gul (3 400 sid)
Äkta Xerox-färgklossar 8560MFP/8560 svart (3 400 sid)
Äkta Xerox-färgklossar 8560MFP/8560 svart (6 800 sid)

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

Beskrivning
Äkta Xerox-färgklossar cyan ColorQube 88X0 (6 klossar/17300 sid)
Äkta Xerox-färgklossar magenta ColorQube 88X0 (6 klossar/17300 sid)
Äkta Xerox-färgklossar gul ColorQube 88X0 (6 klossar/17300 sid)
Äkta Xerox-färgklossar svart ColorQube 88X0 (6 klossar/16700 sid)

Delnummer
108R00995
ColorQube
108R00996
8700
108R00997
8900
108R00998
108R00999

Beskrivning
Xerox ColorQube 8700/8900-färgklossar, cyan (2 klossar, 4 200 sidor)
Xerox ColorQube 8700/8900-färgklossar, magenta (2 klossar, 4 200 sidor)
Xerox ColorQube 8700/8900-färgklossar, gul (2 klossar, 4 200 sidor)
Xerox ColorQube 8700/8900-färgklossar, svart (2 klossar, 4 500 sidor)
Xerox ColorQube 8700/8900-färgklossar, svart (4 klossar, 9 000 sidor)

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

Beskrivning
Äkta Xerox-färgklossar, Phaser 8860/8860MFP cyan (6 stavar)
Äkta Xerox-färgklossar, Phaser 8860/8860MFP magenta (6 stavar)
Äkta Xerox-färgklossar, Phaser 8860/8860MFP gul (6 stavar)
Äkta Xerox-färgklossar, Phaser 8860/8860MFP svart (6 stavar)
Beskrivning
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, cyan, standard (1 000 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, magenta, standard (1 000 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, gul, standard (1 000 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, cyan, högkapacitet (2 500 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, magenta, högkapacitet (2 500 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, gul, högkapacitet (2 500 sidor)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, tonerkassett, svart, högkapacitet (3 000 sidor)
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Delnummer
106R03473
106R03474
106R03475
106R03476
Phaser
106R03477
6510
WorkCentre 106R03478
6515
106R03479
106R03480
106R03690
106R03691
106R03692

Beskrivning
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, standard, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, standard, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, standard, (1,000 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, svart, standard (2,500 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, högkapacitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, högkapacitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, högkapacitet, (2,400 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, svart, högkapacitet, (5,500 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, cyan, extra högkapacitet,, (4,300 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, magenta, extra högkapacitet, (4,300 sidor)
WorkCentre 6515, Phaser 6510, tonerkassett, gul, extra högkapacitet, (4,300 sidor)

Delnummer
106R02229
106R02230
Phaser
106R02231
6600
106R02232
WorkCentre
106R02245
6605
106R02246
106R02247
106R02248

Beskrivning
Phaser 6600/WorkCentre 6605, cyan tonerkassett, högkapacitet (6 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, magenta tonerkassett, högkapacitet (6 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, gul tonerkassett, högkapacitet (6 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, svart tonerkassett, högkapacitet (8 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, cyan tonerkassett, standardkapacitet (2 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, magenta tonerkassett, standardkapacitet (2 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, gul tonerkassett, standardkapacitet (2 000 sidor)
Phaser 6600/WorkCentre 6605, svart tonerkassett, standardkapacitet (3 000 sidor)

VersaLink
C400
C405

VersaLink
C500
C505

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

Beskrivning
VersaLink C400/C405 tonerkassett, svart, extra högkapacitet, (10,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, gul, extra högkapacitet, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, cyan, extra högkapacitet,, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 tonerkassett, magenta, extra högkapacitet, (8,000 sidor)
VersaLink C400/C405 svart tonerkassett, högkapacitet (5 000 sidor)
VersaLink C400/C405 gul tonerkassett, högkapacitet (4,800 sidor)
VersaLink C400/C405 cyan tonerkassett, högkapacitet (4 800 sidor)
VersaLink C400/C405 magenta tonerkassett, högkapacitet (4 800 sidor)
VersaLink C400/C405 svart tonerkassett, standardkapacitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 gul tonerkassett, standardkapacitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 cyan tonerkassett, standardkapacitet (2 500 sidor)
VersaLink C400/C405 magenta tonerkassett, standardkapacitet (2 500 sidor)

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

Beskrivning
VersaLink C50X Cyan tonerkassett, standardkapacitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, standardkapacitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, standardkapacitet (2,400 sidor)
VersaLink C50X Svart tonerkassett, standardkapacitet (5,000 sidor)
VersaLink C50X cyan tonerkassett, högkapacitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, högkapacitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, högkapacitet (5,200 sidor)
VersaLink C50X cyan tonerkassett, extra högkapacitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Magenta tonerkassett, extra högkapacitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Gul tonerkassett, extra högkapacitet (9,000 sidor)
VersaLink C50X Svart tonerkassett, extra högkapacitet (12,100 sidor)
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VersaLink
C600
C605

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

Delnummer
WorkCentre 106R02744
106R02745
6655
6655i
106R02746
106R02747

Beskrivning
VersaLink C60X Cyan tonerkassett, standardkapacitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, standardkapacitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, standardkapacitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, standardkapacitet (6,000 sidor)
VersaLink C60X cyan tonerkassett, högkapacitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, högkapacitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, högkapacitet (10,100 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, högkapacitet (12,200 sidor)
VersaLink C605 Cyan tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Magenta tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Gul tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 pages)
VersaLink C605 Svart tonerkassett, extra högkapacitet (16,900 pages)
VersaLink C60X cyan tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Magenta tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Gul tonerkassett, extra högkapacitet (16,800 sidor)
VersaLink C60X Svart tonerkassett, extra högkapacitet (16,900 sidor)
Beskrivning
WorkCentre 6655, tonerkassett, cyan, högkapacitet (7 500 sidor)
WorkCentre 6655, tonerkassett, magenta, högkapacitet (7 500 sidor)
WorkCentre 6655, tonerkassett, gul, högkapacitet (7 500 sidor)
WorkCentre 6655, tonerkassett, svart, högkapacitet (12 000 sidor)

Phaser
6700

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

Beskrivning
Cyan tonerkassett standard (5 000 sidor) Phaser 6700
Magenta tonerkassett standard (5 000 sidor) Phaser 6700
Gult tonerkassett standard (5 000 sidor) Phaser 6700
Svart tonerkassett standard (7 100 sidor) Phaser 6700
Cyan tonerkassett högkapacitet (12 000 sidor) Phaser 6700
Magenta tonerkassett högkapacitet (12 000 sidor) Phaser 6700
Gul tonerkassett högkapacitet (12 000 sidor) Phaser 6700
Svart tonerkassett högkapacitet (18 000 sidor) Phaser 6700

Phaser
7100

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

Beskrivning
Phaser 7100, tonerkassett, cyan, standard (4 500 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, magenta, standard (4 500 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, gul, standard (4 500 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, cyan, högkapacitet (9 000 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, magenta, högkapacitet (9 000 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, gul, högkapacitet (9 000 sidor)
Phaser 7100, tonerkassett, svart, högkapacitet (10 000 sidor)
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Delnummer Beskrivning

106R03764
106R03763
106R03762
106R03761
106R03760
106R03759
106R03758
106R03757

VersaLink C7000 tonerkassett, cyan, standard (3 300 sidor)

VersaLink
C8000

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

Description
VersaLink C8000 tonerkassett, cyan, standard (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, magenta, standard (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, gul, standard (7.600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, svart, standard (12,600 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, cyan, högkapacitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, magenta, högkapacitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, gul, högkapacitet (16.500 pages)
VersaLink C8000 tonerkassett, svart, högkapacitet (20.900 pages)

VersaLink
C9000

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

Description
VersaLink C9000 tonerkassett, cyan, standard (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, magenta, standard (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, gul, standard (12,300 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, svart, standard (18,900 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, cyan, högkapacitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, magenta, högkapacitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, gul, högkapacitet (26.500 pages)
VersaLink C9000 tonerkassett, svart, högkapacitet (31,400 pages)

Phaser
7500

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

Beskrivning
Phaser 7500, tonerkassett, cyan, standard (9 600 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, magenta, standard (9 600 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, gul, standard (9 600 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, cyan, högkapacitet (17 800 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, magenta, högkapacitet (17 800 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, gul, högkapacitet (17 800 sidor)
Phaser 7500, tonerkassett, svart, högkapacitet (19 800 sidor)

Phaser
7800

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

Beskrivning
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, cyan, standard (6 000 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, magenta, standard (6 000 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, gul, standard (6 000 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, cyan, högkapacitet (17 200 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, magenta, högkapacitet (17 200 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, gul, högkapacitet (17 200 sidor)
Phaser 7800 skrivare, tonerkassett, svart, högkapacitet (24 000 sidor)

VersaLink
C7000

VersaLink C7000 tonerkassett, magenta, standard (3 300sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, gul, standard (3 300 sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, svart, standard (5 300 sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, cyan, högkapacitet (10 100 sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, magenta, högkapacitet (10 100 sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, gul, högkapacitet (10 100 sidor)
VersaLink C7000 tonerkassett, svart, högkapacitet (10 700 sidor)
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VersaLink
C7020

Delnummer
106R03737
106R03738
106R03739
106R03740
106R03741
106R03742
106R03743
106R03744

Beskrivning
VersaLink C7020 Svart tonerkassett, extra högkapacitet (23 600 sidor)
VersaLink C7020 Gul tonerkassett, extra högkapacitet (16 500 sidor)
VersaLink C7020 Magenta tonerkassett, extra högkapacitet (16 500 sidor)
VersaLink C7020 Cyan tonerkassett, extra högkapacitet (16 500 sidor)
VersaLink C7020 Svart tonerkassett, högkapacitet (16 100 sidor)
VersaLink C7020 Gul tonerkassett, högkapacitet (9 800 sidor)
VersaLink C7020 Magenta tonerkassett, högkapacitet (9 800 sidor)
VersaLink C7020 Cyan tonerkassett, högkapacitet (9 800 sidor)

ECGTC-05WI

