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Toner do Drukarki HP Pro
M12w, HP M12a, HP MFP
M26a, HP MFP M26nw, HP MFP
M25-M2 - Zamiennik
STANDARD 79A CF279A [1k]
Cena brutto

34,32 zł

Cena netto

27,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

R-HPCF279A

Producent

Quantec

Typ produktu

Zamiennik

OEM

HP 79A, HP CF279A

Wydajność tonera

1000 stron

Kolor tonera

Black / Czarny

Wersja tonera

STANDARD

Opis produktu
Wydajność tonera: 1 000 stron A4 przy 5% pokryciu *
Wersja: STANDARD - WHITE BOX

Zamiennik Tonera HP 79A / HP CF279A, Toner Czarny, do drukarki laserowej:

HP
HP
HP
HP
HP

LaserJet
LaserJet
LaserJet
LaserJet
LaserJet

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

M12a
M12w
MFP M26a
MFP M26nw
MFP M25-M27

* Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
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Koszty dostawy

Darmowa wysyłka:
Kup minimum 5 szt. tonerów w naszym sklepie, a zamówienie zrealizujemy bez kosztów wysyłki.
Opcja darmowej wysyłki pojawi się jako dostępna dopiero gdy w Twoim koszyku znajdzie się minimum 5 tonerów z naszego
sklepu.
Paczkę wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (opcjonalnie GLS - decyduje sprzedawca).
:: DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY ::
Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy, płatność kartą
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
15,00 zł

Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - POBRANIE
Płatność przy odbiorze
WAGA OD
WAGA DO
KOSZT*
0,00 kg
30,00 kg
19,00 zł
*Ceny zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO) i dotyczą wyłącznie kosztów dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego licząc od dnia wydania jej kurierowi z naszego magazynu.
O zmianie statusu zamówienia klient jest informowany stosownym e-mailem. Jeśli wysyłka realizowana jest za pośrednictwem
DPD, to w dzień dostawy klient otrzyma informację z nr-em telefonu do kuriera oraz jego imieniem. Informacja taka wysyłana
jest na podany w zamówieniu nr telefonu oraz adres e-mail.
Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy w Nowej Soli - BEZPŁATNY
Biuro Obsługi Klienta
ul. Długa 4a lok. 6 (parter)
67-100 Nowa Sól
Odbiór w BOK po wcześniejszym ustaleniu terminu w dniach poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30
Akceptujemy płatności za pobraniem
Składający zamówienie dokonuje opłaty u listonosza lub kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany w
zamówieniu adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz / kurier nie
wyda zamówionej przesyłki. W niektórych formach dostawy może się zdarzyć, że doliczymy do kosztów przesyłki
koszty związane z pobraniem. O wszelkich kosztach klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
Szczegóły znajdują się również w cennikach poszczególnych form dostawy.
Akceptujemy płatności przelewem
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu
zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.
Akceptujemy płatności poprzez PayPal oraz Przelewy24
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, za pomocą usługi PayPal lub Przelewy24. Płatności dokonujesz za
pomocą specjalnego linku, dostępnego na stronie sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie
dopiero po jego opłaceniu.
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