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Aanbieding van Xerox Lifetime Warranty
Voorwaarden
1. Promotor: Door deze online aanvraag voor een “Xerox Warranty” (aangeboden door Xerox Limited,
opgericht in Engeland en Wales, statutaire zetel in Uxbridge, Middlesex UB8 1HS, Verenigd Koninkrijk,
en haar dochterondernemingen (zie www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl#3) in de hiervoor in
aanmerking komende landen, zoals hieronder gedefinieerd, (“Promotor”) in te dienen of door op "Ja"
te klikken, geven aanvragers aan dat zij met deze voorwaarden akkoord gaan.
2. In aanmerking komende apparatuur: Deze promotie is beschikbaar voor eindgebruikers met in
aanmerking komende apparatuur. “In aanmerking komende apparatuur” betreft printers of
multifunctionele apparaten van het Xerox-merk in de configuratie die is gespecificeerd in tabel A en
die zich bevindt in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland, Spanje,
Portugal, Zwitserland, of Oostenrijk, (“In aanmerking komende landen”). In aanmerking komende
apparatuur moet zijn: a. aangeschaft bij, of
b. beheerd en gebruikt worden door de eindgebruiker als gevolg van een lease- of
huurovereenkomst die is aangegaan met of via,
de promotor of een van de bevoegde kanaalpartners in de in aanmerking komende landen op een
datum die valt in de hieronder genoemde perioden 1 september 2016 t/m 31 december 2017;
en in aanmerking komende apparatuur moet voor zakelijke doeleinden van de eindgebruiker worden
gebruikt.
3. Eindgebruikers: Indien de eindgebruiker een natuurlijke persoon is, dan moet deze ten minste 18 jaar
zijn. Alle eindgebruikers moeten woonachtig zijn in de in aanmerking komende landen. De Xerox
Warranty is niet beschikbaar voor medewerkers, agenten, groothandelaren en kanaalpartners van de
promotor (dergelijke personen mogen geen claims namens eindgebruikers indienen) of medewerkers
in de publieke sector als de promotieactie een overtreding van de wet- en regelgeving of enig beleid
zou inhouden.
4. Selectiecriteria: Een eindgebruiker kan een gratis “Xerox Warranty” (hieronder gedefinieerd) claimen
indien:
a. de eindgebruiker authentieke verbruiksartikelen (cyaan, magenta, geel en zwart) van Xerox
die de promotor aanbeveelt voor gebruik bij de in aanmerking komende apparatuur zoals
vermeld in tabel B ("In aanmerking komende verbruiksartikelen") aanschaft bij een bevoegde
wederverkoper van Xerox in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland; en
b. Ofwel:
i. Binnen garantie : De eindgebruiker dit heeft gedaan in de 60 dagen voordat de
toenmalige Xerox Warranty of standaard Xerox-garantie verviel (“Claimperiode”).
De standaardgaranties van Xerox zijn garanties die gratis worden aangeboden door
de promotor bij de aankoop van in aanmerking komende apparatuur; of
ii. Geen garantie: (i) de eindgebruiker dit heeft gedaan in de 60 dagen voor de
claimdatum (“Claimperiode Geen garantie”). ‘Claimdatum’ zoals hierboven
genoemd betekent de datum waarop schriftelijk complete, accurate en essentiële
informatie bij de Promotor wordt ingediend door de eindgebruiker met als doel het
indienen van een claim (zoals nader beschreven in clausule 8 hieronder); en (ii) Als
een in aanmerking komend product niet door een garantie gedekt wor dt, niet
beschadigd is; het niet wordt gebruikt in afwijking van de specificaties van de
promotor en het voldoet aan andere selectiecriteria uit hoofde van de
overeenkomst zoals hieronder gedefinieerd in clausule 5; en
c. het maximumaantal pagina's zoals gespecificeerd in tabel A voor de in aanmerking komende
apparatuur nog niet is bereikt; en
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d. de in aanmerking komende apparatuur ondersteund wordt door de promotor (in aanmerking
komende apparatuur wordt gewoonlijk nog 5 jaar na beëindiging van de verkoop voortgezet
(d.w.z. er is geen kennisgeving van beëindiging van dienstverlening)).
5. Xerox Warranty: De “Xerox Warranty” is de levering door de promotor van reparatiediensten en
onderdelen voor de in aanmerking komende apparatuur met inachtneming van de voorwaarden voor
de standaard garantie van de fabrikant die bij de in aanmerking komende apparatuur wordt geleverd
op het verkooppunt en de voorwaarden van deze promotie (“Overeenkomst”). De eindgebruiker
wordt geacht de voorwaarden van de overeenkomst te hebben geaccepteerd op het moment dat hij
een claim indient. Promotor is niet verantwoordelijk als de Xerox Warranty niet geschikt blijkt te zijn
voor uw doel.
6. Periode van iedere garantie: Een met succes ingediende claim voor een Xerox Warranty begint op de
dag na het verstrijken van de laatste Xerox Warranty of standaard Xerox-garantie (als clausule 4 b) i)
van toepassing is) of vanaf de datum waarop de claim is goedgekeurd, zoals meegedeeld door de
promotor (als clausule 4 b) ii) van toepassing is) en duurt 12 maanden tenzij de overeenkomst
voortijdig wordt beëindigd. Naast de andere rechten van de promotor, behoudt de promotor zich het
recht voor om de overeenkomst te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de eindgebruiker
indien de in aanmerking komende apparatuur de drempel bereikt die is gespecificeerd in clausule 4 c)
of 4 d) gedurende de looptijd van een Xerox Warranty. Het gebruik van verbruiksartikelen die niet zijn
aanbevolen door Xerox kan er toe leiden dat de eindgebruiker niet in aanmerking komt voor de Xerox
Warranty en kan voor de promotor aanleiding zijn de overeenkomst te beëindigen of een verzoek tot
reparatie of levering van onderdelen uit hoofde van een Xerox Warranty als ongeldig af te wijzen.
Xerox Warranty is niet beschikbaar als in aanmerking komende apparatuur onder een
onderhoudsovereenkomst met de promotor of een derde valt.
7. Voor alle duidelijkheid: verwijzingen naar “Lifetime” of “Xerox Lifetime Warranty” betekent niet dat
de eindgebruiker recht heeft op een eenmalige Xerox Warranty voor de beoogde gebruiksduur van de
in aanmerking komende apparatuur; het betekent dat de eindgebruiker meerdere claims kan
indienen gedurende de beoogde gebruiksduur van de i n aanmerking komende apparatuur met
inachtneming van de hierin verwoorde voorwaarden, voor een Xerox Warranty van 12 maanden.
8. Claims: Als u een gratis Xerox Warranty wilt claimen, moet u volledige, nauwkeurig en essentiële
gegevens overleggen in de door de promotor verlangde indeling. De promotor kan de eindgebruiker
verzoeken om informatie en ondersteunende documentatie, zoals een bewijs van
aankoop//lease/huur van de aanmerking komende apparatuur en in aanmerking komende
verbruiksartikelen, aantal pagina's, informatie over de garantiestatus, serienummer, model, versie
van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, en de eindgebruiker dient gehoor te geven
aan zulke verzoeken.
9. U kunt uw claims opsturen naar:
 Verenigd Koninkrijk:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=GB&lang=UK
 Frankrijk:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=FR&lang=FR
 Duitsland:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=DE&lang=DE
 Italië:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=IT&lang=IT
 Spanje:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=ES&lang=ES
 Portugal:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=PT&lang=PT
 Oostenrijk:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=AT&lang=DE
 Zwitserland (Duitstalig):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=DE
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Zwitserland (Franstalig):
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=CH&lang=FR
Nederland:
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=NL&lang=NL
België (Vlaams)
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=NL
België (Waals)
http://www.birchworldwide.com/XerEndUserCashBack/currentoffers.asp?country=BE&lang=FR

10. Voor iedere “goedgekeurde” claim moet vervolgens nog worden gecontroleerd of aan de
voorwaarden in de Overeenkomst is voldaan. Indien op enig moment niet aan een van deze
voorwaarden wordt voldaan (zelfs tijdens de levering van de Xerox Warranty), dan wordt de claim als
ongeldig beschouwd en de overeenkomst beëindigd.
11. U kunt slechts één claim voor de Xerox Warranty indienen per claimperiode of de claimperiode voor
“Geen garantie”. Claims die worden ingediend gedurende een Xerox Warranty maar buiten de
claimperiode komen niet in aanmerking. Meerdere aankopen van in aanmerking komende
verbruiksartikelen gedurende een claimperiode of de claimperiode voor “Geen garantie” geven de
gebruiker niet het recht op meerdere en opeenvolgende Xerox Warranties. Met inachtneming van het
voorafgaande geldt: slechts één claim per 365 dagen.
12. Aansprakelijkheidsbeperking: Niets in dit document beperkt de aansprakelijkheid van de promotor of
sluit deze uit (i) voor de dood of letsel veroorzaakt door zijn onachtzaamheid of (ii) voor fraude (iii)
( als een eindgebruiker een consument is) voor een schending van een voorwaarde die door een wet
wordt geïmpliceerd, of (iv) enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
13. Met inachtneming van clausules 12 en 14 zal de promotor niet aansprakelijk zijn, hetzij vanwege een
contract, onrechtmatige daad (inclusief onachtzaamheid) of anderszins voor enig verlies of enige
schade die veroorzaakt wordt door de promotor of zijn medewerkers, bevoegde wederverkopers of
agenten van Xerox uit hoofde van en/of in verband met deze promotie:
a. als een dergelijke verlies of dergelijke schade niet een redelijkerwijs te verwachten gevolg is
van een dergelijke schending; of
b. voor een toename van het verlies of de schade die voortvloeit uit een schending door u van
enige voorwaarde; of
c. voor enige verliezen die te maken hebben met een bedrijf dat door de eindgebruiker wordt
gevoerd (inclusief zonder beperking verloren gegane gegevens, winstderving of onderbreking
van de bedrijfsactiviteiten).
14. Met inachtneming van clausules 12 zal, als u geen consument bent, de promotor ten hoogste
aansprakelijk zijn, hetzij vanwege een contract, onrechtmatige daad (inclusief onachtzaamheid) of
anderszins voor enig verlies of enige schade die veroorzaakt wordt door de promotor of zijn
medewerkers, bevoegde wederverkopers of agenten van Xerox uit hoofde van en/of in verband met
deze promotie voor een bedrag dat hetzelfde is als het bedrag dat u de promotor hebt betaald voor
de in aanmerking komende verbruiksartikelen:
15. Deze voorwaarden hebben geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument of uw recht om
de promotie of Xerox Warranty te annuleren.
16. Kennisgeving met betrekking tot gegevensbescherming: De eindgebruiker machtigt de promotor tot
de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres
van de eindgebruiker, maar uitsluitend in verband met deze promotie en voor de verwerking van de
aanvraag voor enige Xerox Warranty. De eindgebruiker erkent zijn recht om persoonsgegevens te
veranderen of te verwijderen door contact op te nemen met de promotor zoals beschreven in het
privacybeleid op www.xerox.com. De eindgebruiker komt overeen persoonsgegevens te delen binnen
de groep van de promotor in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en de Verenigde Staten,
voor de doeleinden van deze promotie en de Xerox Warranty. Xerox is geaccrediteerd bij Safe
Harbour. Met betrekking tot de staat van de technologische ontwikkeling en de kosten van de
implementatie van enige maatregelen garandeert de promotor dat hij: - (a) geëigende technische en
organisatorische maatregelen zal treffen tegen het ongeoorloofd of onwettig verwerken van
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persoonsgegevens en tegen ongewenst verlies of ongewenste vernietiging van persoonsgegevens om
een niveau van beveiliging te waarborgen dat past bij de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg
van dergelijke ongeoorloofd of onwettige verwerking of ongewenst verlies of ongewenste
vernietiging en met inachtneming van de aard van de gegevens die dienen te worden beschermd; en
(b) redelijke stappen zal ondernemen om ervoor te zorgen dat de regels die aan deze maatregelen ten
grondslag liggen worden nageleefd. Promotor deelt uw persoonsgegevens met derden zoals
hoofdcontractanten en toeleveranciers die de uitvoering van deze promotie verzorgen of de diensten
leveren in het kader van de Xerox Warranty.
Privacybeleid:
 Oostenrijk: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/deat.html
 België (Waals) www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frbe.html
 Frankrijk: www.xerox.fr/about-xerox/privacy-policy/frfr.html
 Duitsland: www.xerox.de/about-xerox/privacy-policy/dede.html
 Italië: www.xerox.it/about-xerox/privacy-policy/itit.html
 Nederland: www.xerox.nl/about-xerox/privacy-policy/nlnl.html
 Portugal: www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/ptpt.html
 Spanje: www.xerox.es/about-xerox/privacy-policy/eses.html
 Zwitserland (Duitstalig): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/dech.html
 Zwitserland (Franstalig): www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy/frch.html
 Verenigd Koninkrijk: www.xerox.co.uk/about-xerox/privacy-policy/engb.html
17. Kennisgeving voor de klant: De voordelen van deze promotie en de overeenkomst zijn van toepassing
naast alle rechten die u hebt krachtens het consumentenrecht, inclusief maar niet beperkt tot de
rechten die betrekking hebben op niet-conforme goederen. Geen enkele voorwaarde van deze
promotie heeft nadelige gevolgen voor uw rechten krachtens het consumentenrecht. Als een in
aanmerking komende apparaat of in aanmerking komende verbruiksartikel defect is, kunnen
consumenten niet alleen een beroep doen op hun rechten krachtens een garantie, maar ook op hun
rechten krachtens het consumentenrecht in hun land.
Algemene voorwaarden
18. Claims met ontbrekende of onjuiste informatie of ondersteunende documenten die zijn ingediend
buiten de promotieperiode worden niet in aanmerking genomen, tenzij de promotor schriftelijk
bevestigt deze te zullen honoreren.
19. Promotor behoudt zich het recht voor alle claims te beoordelen op naleving van deze voorwaarden.
Eindgebruikers dienen volledige medewerking te verlenen door binnen een redelijke termijn door de
promotor verzochte aanvullende informatie en ondersteunende documenten te overleggen.
20. De promotor kan te allen tijde en naar eigen goeddunken deze promotie op ieder moment
beëindigen of de toepassing van deze voorwaarden zonder kennisgeving wijzigen of achterwege
laten.
21. De eindgebruiker mag de rechten met betrekking tot deze promotie niet aan anderen overdragen.
22. De eindgebruiker komt overeen dat informatie of gegevens die aan de promotor zijn verstrekt in het
kader van deze promotie niet vertrouwelijk of het eigendom zijn van de eindgebruiker.
23. Wederverkopers, agenten of medewerkers van Xerox zijn niet bevoegd om enige wijzigingen,
aanvullingen of toevoegingen aan te brengen in de voorwaarden van deze promotie of Xerox
Warranty.
24. De geldigheid, constructie en uitvoering van deze voorwaarden is afhankelijk van de wetten van het
land waarin de eindgebruiker woonachtig is.
25. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en komen in de plaats van
alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, regelingen of afspraken tussen partijen.
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Tabel A – Tabel van producten en maximum aantal pagina's

Lifetime Warranty
Product
Printers

Maximum aantal pagina's

Phaser 6500V_N/DN
Phaser 6600V_N/DN
ColourQube 8580_AN/DN
ColourQube 8570_AN/DN
Phaser 8560_AN/DN
ColourQube 8880_ADN
Phaser 6700V_N/DN/DT/DX
Phaser 7100V_N/DN
Phaser 7500V_N/DN/DT/DX
Phaser 7800V_DN/DX/GX/DNY
Phaser 8860_ADN
ColourQube 8870_ADN

90,000
270,000
450,000
540,000
270,000
450,000
540,000
270,000
1,350,000
540,000
540,000
450,000

Multifunctionele apparaten
WorkCentre 6505V_N/DN
WorkCentre 6605V_N/DN
Phaser 8560MFPV_DN
Phaser 8860MFP_AD/ASD
ColourQube 8700_AS
ColourQube 8900_ASM
WorkCentre 6655V_X/6655iV_X

90,000
270,000
270,000
540,000
540,000
540,000
270,000

Tabel B – In aanmerking komende verbruiksartikelen
Onderdeelnummer Beschrijving

8570
8580

108R00931
108R00932
108R00933
108R00934
108R00935

Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (2 sticks/4300 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (4 sticks/8600 pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

8560/MFP

108R00723
108R00724
108R00725
108R00726
108R00727

Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Cyan (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Magenta (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Yellow (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (6,800 Pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

8880

8700
8900

108R00954
108R00955
108R00956
108R00957

Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 88X0 (6 sticks/17300 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 88X0 (6 sticks/16700 pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

108R00995

Genuine Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Cyan(2 Sticks, Yield 4,200
Pages)
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108R00996
108R00997
108R00998
108R00999

Genuine
Pages)
Genuine
Pages)
Genuine
Pages)
Genuine
Pages)

Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Magenta(2 Sticks, Yield 4,200
Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Yellow(2 Sticks, Yield 4,200
Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Black(2 Sticks, Yield 4,500
Xerox ColorQube 8700/8900 Solid Ink Black(4 Sticks, Yield 9,000

Onderdeelnummer Beschrijving

8860/MFP

108R00746
108R00747
108R00748
108R00749

Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Cyan (6 Sticks)
Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Magenta (6 Sticks)
Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Yellow (6 Sticks)
Genuine Xerox Solid Ink, Phaser 8860/8860MFP Black (6 Sticks)

Onderdeelnummer Beschrijving

8560/MFP

8570/80

108R00723
108R00724
108R00725
108R00726
108R00727

Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Cyan (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Magenta (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Yellow (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (3,400 Pages)
Genuine Xerox Solid Ink 8560MFP/8560 Black (6,800 Pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

108R00931
108R00932
108R00933
108R00934
108R00935

Genuine Xerox Solid Ink, Cyan, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Magenta, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Yellow, ColorQube 85X0 (2 sticks/4400 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (2 sticks/4300 pages)
Genuine Xerox Solid Ink, Black, ColorQube 85X0 (4 sticks/8600 pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

106R01591
6500
6505

106R01592
106R01593
106R01594
106R01595
106R01596
106R01597

Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Cyan T oner Cartridge (1,000 Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Magenta T oner Cartridge (1,000
Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, Standard Capacity Yellow T oner Cartridge (1,000 Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Cyan T oner Cartridge (2,500 Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Magenta T oner Cartridge (2,500 Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Yellow T oner Cartridge (2,500 Pages)
Phaser 6500/WorkCentre 6505, High Capacity Black T oner Cartridge (3,000 Pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

6600
6605

106R02229
106R02230
106R02231
106R02232
106R02245
106R02246
106R02247
106R02248

Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Cyan T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Magenta T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Yellow T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 High Capacity Black T oner Cartridge (8,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Cyan T oner Cartridge (2,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Magenta T oner Cartridge (2,000
Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Yellow T oner Cartridge (2,000 Pages)
Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard Capacity Black T oner Cartridge (3,000 Pages)

Onderdeelnummer Beschrijving
WorkCentre 6655 High Capacity Cyan T oner Cartridge (7,500 Pages)
106R02744
6655
WorkCentre 6655 High Capacity Magenta T oner Cartridge (7,500 Pages)
106R02745
6655i
WorkCentre 6655 High Capacity Yellow T oner Cartridge (7,500 Pages)
106R02746
WorkCentre 6655 High Capacity Black T oner Cartridge (12,000 Pages)
106R02747
6700 Onderdeelnummer Beschrijving
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106R01503
106R01504
106R01505
106R01506
106R01507
106R01508
106R01509
106R01510

Cyan Standard T oner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700
Magenta Standard T oner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700
Yellow Standard T oner Cartridge (5,000 pages) Phaser 6700
Black Standard T oner Cartridge (7,100 pages) Phaser 6700
Cyan High Capacity T oner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700
Magenta High Capacity T oner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700
Yellow High Capacity T oner Cartridge (12,000 pages) Phaser 6700
Black High Capacity T oner Cartridge (18,000 pages) Phaser 6700

Onderdeelnummer Beschrijving

7100

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

Phaser 7100 Standard Capacity Cyan T oner Cartridge (4,500 Pages)
Phaser 7100 Standard Capacity Magenta T oner Cartridge (4,500 Pages)
Phaser 7100 Standard Capacity Yellow T oner Cartridge (4,500 Pages)
Phaser 7100 High Capacity Cyan T oner Cartridge (9,000 Pages)
Phaser 7100 High Capacity Magenta T oner Cartridge (9,000 Pages)
Phaser 7100 High Capacity Yellow T oner Cartridge (9,000 Pages)
Phaser 7100 High Capacity Black T oner Cartridge (10,000 Pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

7500

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

Phaser 7500 Standard Capacity Cyan T oner Cartridge (9600 pages)
Phaser 7500 Standard Capacity Magenta T oner Cartridge (9600 pages)
Phaser 7500 Standard Capacity Yellow T oner Cartridge (9600 pages)
Phaser 7500 High Capacity Cyan T oner Cartridge (17800 pages)
Phaser 7500 High Capacity Magenta T oner Cartridge (17800 pages)
Phaser 7500 High Capacity Yellow T oner Cartridge (17800 pages)
Phaser 7500 High Capacity Black T oner Cartridge (19800 pages)

Onderdeelnummer Beschrijving

7800

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

Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Cyan T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Magenta T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 7800 Printer, Standard Capacity Yellow T oner Cartridge (6,000 Pages)
Phaser 7800 Printer, High Capacity Cyan T oner Cartridge (17,200 Pages)
Phaser 7800 Printer, High Capacity Magenta T oner Cartridge (17,200 Pages)
Phaser 7800 Printer, High Capacity Yellow T oner Cartridge (17,200 Pages)
Phaser 7800 Printer, High Capacity Black T oner Cartridge (24,000 Pages)
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