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Op alle transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals wij deze hebben vastgelegd bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

 

 

Laagste prijsgarantie Kyocera Taskalfa 2554ci en 3554ci 

 

• De laagste prijsgarantie is alleen van toepassing op de Kyocera Taskalfa 2554ci en 3554ci, hierna te 
noemen Printer 

• De elders door u aangetroffen printer moet volkomen identiek zijn aan de bij ons aangeboden 
printer en moet uit voorraad leverbaar zijn in de originele onaangebroken verpakking. 

• De elders door u aangetroffen identieke Printer moet onder dezelfde secundaire voorwaarden 
(bezorging, installatie, garantie e.d) worden geleverd. 

• Faillissementsverkopen, restpartijen en verkopen buiten de Nederland vallen niet onder deze 
prijsgarantie. 

• De identieke Printer is aangetroffen bij een openbare winkel die verkoopt in Nederland.  
• De verkoopprijs van het aangetroffen identieke artikel dient op hetzelfde moment lager te zijn dan 

de door ons aangeboden verkoopprijs. Een geldige offerte moet worden overlegd. 
• U kunt aanspraak maken op de laagste prijsgarantie, door per e-mail contact op te nemen met 

onze klantenservice en de originele geldige offerte van de printer met prijsgarantie te overleggen.  
• Het prijsverschil dient door ons controleerbaar te zijn. 
• De offerte mag maximaal 8 dagen oud zijn. 
• De verkoopprijs van de aangetroffen printer dient de normale verkoopprijs of de (tijdelijke) 

gepubliceerde actieprijs te zijn. Deze prijsgarantie geldt niet indien de lagere verkoopprijs tot stand 
is gekomen door toepassing van de aanbieder van een laagste prijsgarantieregeling of soortgelijke 
regeling.  

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen zijn wij gerechtigd de aanspraak op de deze 
prijsgarantie af te wijzen. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.  
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