
Kampanyaya 
başvuru için web 
sitemizdeki formu 
doldurabilir veya 
satış temsilciniz 

ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Tel. (212) 410 37 00
info.tr@heidelberg.com | heidelberg.com/tr

Sarf malzeme alımlarınız biriksin, size servis hizmeti olarak dönsün. 
Yıllık; orta ölçekli bir matbaa için 20 Saate kadar, küçük ölçekli matbaa için 10 Saate kadar 
Heidelberg teknik servis hizmeti ücretsiz olsun*

Sarf Malzeme & Servis

Kazanç Biriktiren Kampanya  
Matbaanızda A'dan Z'ye Heidelberg olsun...

* Ortalama sektör malzeme kullanımları baz alınarak bilgi amaçlı hesaplanmıştır. Gerçek tüketime bağlı olarak daha fazla veya daha az 
olabilir. Net hesaplama için lütfen Heidelberg Sarf Malzeme Satış Temsilcimiz ile iletişime geçiniz. Detayları arka sayfada görebilirsiniz.



Sarf Malzeme & Servis

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Tel. (212) 410 37 00
info.tr@heidelberg.com | heidelberg.com/tr

 

• Kazanç Biriktiren Kampanya, Haziran 2020 ve Mart 2021 ayları arasında gerçekleşecektir.

• Kampanya katılım onayı sonrası, Heidelberg Sarf Malzeme Kataloğu'ndaki ürünlerden gerçekleşen 

alımların; nakit, kredi kartı ve kabul edilen vadelerde çekler ile ödemesi yapılan bedelleri 

hesaplamaya dahil edilecektir.

• Sarf ve Servis Sözleşmeleri, Bundle ve  diğer yükümlülükler ile gerçekleşen sarf malzeme ve hizmet 

alımları kampanya dışındadır.

• Kampanya dahilinde biriken bedeller karşılığı hak edilecek servis hizmetleri, Heidelberg'in servis 

hizmeti verebileceği ofset baskı (Speedmaster ve Printmaster serisi), baskı öncesi (Suprasetter CtP) , 

baskı sonrası (Polar kesim, Stahlfolder katlama/kırım, Varimatrix ve Easymatrix şekilli kesim, Diana 

serisi kutu katlama ve yapıştırma) makine ve ekipmanları için sağlanacaktır.

• Kampanya katılımcısı, alım bedelleri ile hak edilen servis hizmetleri için; Mekanik, Elektrik/

Elektronik ve Baskı ve Baskı Sonrası bölümlerinden uygun olan teknisyeni talep edebilecektir.

• Servis hizmeti ile ilgili gün ve saat bilgisi, Heidelberg Türkiye Teknik Planlama departmanı 

tarafından bildirilecektir.

• Alım Bedelleri sonucu şartları sağlayıp 40,000 Euro'ya ulaşıldığında; katılımcı arzu ederse uygun 

olan ofset baskı makinesi için Yarım Gün sürecek Fitness Check (Makine Ekspertizi) veya Yarım 

Günlük Polar giyotin/bıçak bakımı hizmetini de seçebilecektir. 

 › Katılım için kampanya sayfamızı ziyaret edin

 › www.heidelberg.com/tr

Kazanç Biriktiren Kampanya  
Kampanya Şartları

Her 10,000 Euro 
Sarf Malzeme Alımı için

2 Saat 

Teknik Servis Hizmeti

Her 40,000 Euro 
Sarf Malzeme Alımı için

Yarım Gün
Fitness Check (Makine 
Ekspertizi) veya Polar 
BakımıHizmeti


