
PRO RATO COLOUR SYSTEM   
BETAAL ALLEEN VOOR DE KLEUR 

DIE U WERKELIJK GEBRUIKT



Afdrukvoorbeeld Basis kleur Afdrukvoorbeeld Office kleur Afdrukvoorbeeld Creatief office kleur

Aanzienlijk lagere printkosten
In een kantooromgeving worden veel verschillende documenten geprint. Voor het afdrukken van het ene docu-
ment wordt meer toner gebruikt dan voor het andere. Vooral bij het gebruik van kleur kunnen de verschillen 
groot zijn. Waarom betaalt u dan nu voor iedere afdruk hetzelfde? 
 

KYOCERA biedt als eerste in de markt van laserprinters kleurenafdrukprijzen die gebaseerd zijn op het  
werkelijke tonerverbruik. Een volgende stap van KYOCERA op het gebied van klantgerichte service. 

Dekkingspercentage gerelateerde afdrukprijzen
Onze TASKalfa kleurenmultifunctionals, ECOSYS kleurenprinters, en kleurenmultifunctionals beschikken naast 
de gebruikelijke zwart- en kleurenteller over drie aanvullende afdruktellers die het aantal afgedrukte pagina’s 
met een bepaalde dekking tellen (zie afdrukvoorbeelden*). Op basis van deze tellers brengen we de daadwer-
kelijk gebruikte hoeveelheid kleur in rekening.

Teller 1 – BASIS KLEUR
Een voorbeeld van BASIS KLEUR is correspondentie voorzien van een kleurenlogo.  
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal 3% voor kleur en 6% voor zwart.  
Het dekkingspercentage voor kleur is opgebouwd uit cyaan, magenta en geel. In dit geval wordt er gerekend  
met een maximaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 1%.

Teller 2 – OFFICE KLEUR
Een voorbeeld van OFFICE KLEUR is een rapport met gekleurde grafieken. 
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal 7,5% voor kleur en 6% voor zwart. Dit betekent dat er 
wordt gerekend met een maximaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 2,5%.

Teller 3 – CREATIEF OFFICE KLEUR
Een voorbeeld van CREATIEF OFFICE KLEUR is een presentatie met veel kleurrijke foto’s. 
Het dekkingspercentage voor deze staffel is meer dan 7,5% voor kleur en 6% voor zwart. Dit betekent dat er 
wordt gerekend vanaf een minimaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 2,5%.

* Afdrukvoorbeelden zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Eenvoudig en overzichtelijk
Het afsluiten van een overeenkomst waarin u betaalt voor uw daadwerkelijke tonerverbruik moet uiteraard 
eenvoudig en overzichtelijk zijn. Wij weten dat u op voorhand alleen maar kunt inschatten wat voor soort  
documenten u zult gaan printen. Daarom is er in de serviceovereenkomst een kleurvolume opgenomen in 
de vorm van kleurpunten. Deze kleurafdrukpunten vormen het kleurvolume en zijn net als het monochroom 
afdrukvolume gebaseerd op het totaal verwachte afdrukvolume in kleur per jaar.
 
De kleurafdrukken in de verschillende staffels worden verrekend met de punten uit het kleurafdruktegoed. 
• Een kleurafdruk in teller 1 – basis kleur, kost 1 punt uit uw kleurafdruktegoed
• Een kleurafdruk in teller 2 – office kleur, kost 2 punten uit uw kleurafdruktegoed
• Een kleurafdruk in teller 3 – creatief office kleur, dan worden er 3 punten verrekend met uw kleurafdruktegoed. 

TASKalfa kleurenmultifunctionals, ECOSYS kleurenprinters en kleurenmultifunctionals met 
Pro Rato Colour System bieden u: 

• De laagste prijs per afdruk
• Aanzienlijke besparing op uw afdrukkosten
• Een eerlijke en betrouwbare berekening van de door u gebruikte tonerdekking
• Uitstekende (kleur)kwaliteit
• Professionele multifunctionals met productiviteit en betrouwbaarheid
• Uitgebreide papiertoevoer- en afwerkingsopties

VOORWAARDEN
• Koppeling van de contractmachines met KYOCERA Fleet Services is vereist. Deze rapporteert de tellerstanden.  
• De verdeling van de drie extra tellers dient eens per zes maanden door de klant te worden gerapporteerd.

KYOCERA Document Solutions biedt een onderscheidend alternatief in een tijd waarin budgetten steeds doel-
bewuster moeten worden ingezet. Met behulp van de nieuwste technologie van KYOCERA kunt u zeer econo-
misch opereren met uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en uniformiteit.



De documentoplossingen die  
creativiteit inspireert. 

De KYOCERA ECOSYS/TASKalfa kleurenmachines worden geleverd met innovatieve tonertechnologie en  
IC-kleurprofielen. Vanaf de TASKalfa 32 ppm is er een optionele EFI Fiery®-controller beschikbaar. Dit biedt u  
professioneel kleurbeheer met prachtige levendige kleuren. Deze printers en multifunctionals zijn ontworpen 
om uw huidige en toekomstige documentprocessen te ondersteunen. Dit alles wordt geleverd met de bekende 
betrouwbaarheid van KYOCERA wat zich vertaalt in een uitzonderlijk lage total cost of ownership.

www.kyoceradocumentsolutions.nl

TASKalfa 6052ci-serie

TASKalfa 8052ci-serie

ECOSYS kleurenprinters

ECOSYS kleurenmultifunctionals


