
SIIRTOPALVELU | Konica Minoltan laitteille hinta (alv. 0 %)

A4-monitoimilaitteen siirto
Laitteen kuljettaminen vanhasta sijainnista uuteen sijaintiin aikaisintaan kuuden arkipäivän kuluttua tilauksen 
saapumisesta. Siirtomatkan pituus enintään 100 kilometriä.

150 €

A3-monitoimilaitteen siirto
Laitteen kuljettaminen vanhasta sijainnista uuteen sijaintiin aikaisintaan kuuden arkipäivän kuluttua tilauksen 
saapumisesta. Siirtomatkan pituus enintään 100 kilometriä.

220 €

Laitteen verkkoasennus 
Verkko-osoitteiden määrittely ja laitteen fyysinen liittäminen verkkoon. Tulostinajureiden asennus ja  
määrittely yhteen verkkotyöasemaan sekä testitulostus. Yhden valitun skannaustavan määrittely laitteelle  
sekä skannaustesti. Yhdistäminen etähuoltopalveluun.

180 €

Kiireellisyyslisä
Kiireellisyyslisä veloitetaan 2-5 arkipäivän sisällä tilauksen saapumisesta tapahtuvista siirroista.  
Tätä nopeampaa aikataulua ei voida siirtopalvelulle luvata. 

150 €

Muut siirrot 
Yli 100 km siirtomatka tai muun laitteen kuin Konica Minoltan toimistolaitteen (esim. tuotantolaitteen tai 
suurkuvatulostimen) siirto. Ota yhteys Konica Minoltan asiakaspalveluun kuljetustilaus@konicaminolta.fi.

hinnoitellaan 
aina erikseen

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Tämä hinnasto on voimassa, ellei toisin ole sovittu.
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NOUTOPALVELU | Konica Minoltan laitteille hinta (alv. 0 %)

A4- ja A3-monitoimilaitteen nouto
Käytöstä poistuvan laitteen kuljettaminen pois asiakkaan tiloista Konica Minoltan tiloihin enintään kuuden 
arkipäivän kuluttua tilauksen saapumisesta.

150 €

Laitteen tietoturvallinen tyhjennys 
Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin sekä laitteen kiintolevyn ohjelmallinen ylikirjoittaminen kertaalleen. 
Tilaajalle toimitetaan kiintolevyn ylikirjoituksesta raportti sähköpostitse.

170 €

Kiireellisyyslisä
Kiireellisyyslisä veloitetaan 2-5 arkipäivän sisällä tilauksen saapumisesta tapahtuvista noudoista.  
Tätä nopeampaa aikataulua ei voida noutopalvelulle luvata. 

150 €

Asiakas vastaa siirto- ja noutopalveluiden yhteydessä:
• että palveluun liittyvät asennustyöt asiakkaan tiloissa voidaan aloittaa ja suorittaa sovittuna aikana 
• että kulkureitti on riittävän tilava, ja että laitteen kuljetus ei edellytä erikoisjärjestelyjä
• että laitteen käyttöympäristö eli tilat, sähköistys, kaapelointi ovat asennettavalle laitteelle annettujen vaatimusten 

mukaiset

Siirtopalvelu ei sisällä laiteasennusta. Laite kasataan käyttö-/kopiovalmiuteen mikäli laitetekokoonpanoa on jouduttu 
purkamaan siirron vuoksi. 

Mikäli siirron yhteyteen on tilattu verkkoasennuspalvelu, sen suorittaa Konica Minoltan edustaja. Verkkoasennus 
pyritään suorittamaan enintään kahden arkipäivän sisällä siirtoajankohdasta. Verkkoasennuksen ajankohdasta sovitaan 
erikseen tilauslomakkeella ilmoitetun yhteyshenkilön kanssa. Verkkoasennus edellyttää tilauslomakkeella pyydettyjen 
verkkoasennustietojen toimittamista Konica Minoltalle ennen sovittua asennusajankohtaa.

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy vastaa etähuollon toimivuudesta siirron jälkeen ainoastaan silloin, kun siirron 
yhteyteen on tilattu verkkoasennus.

Noutotilauksissa asiakkaan vastuulla on selvittää palautuuko laite Konica Minoltalle vai johonkin muualle (esim. 
rahoitusyhtiölle). Noutopalvelu on hinnoiteltu ainostaan Konica Minoltalle palautuville laitteille.

Asiakkaasta johtuvista viivästyksistä, tai ylimääräisestä asennukseen tai kuljetukseen kuulumattomasta työstä aiheutuneet 
kustannukset veloitetaan erikseen asiakkaalta.


