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TESTE DE IMPRESSÃO 

 

 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

A EASY inova na Locação de Equipamentos de Impressão e Cópias, oferecendo um serviço de 
Qualidade, com Atendimento rápido, Prazo Máximo Estabelecido para reparar eventuais defeitos 
que impeçam seu trabalho, ou ainda substituição, nos 
casos de problemas mais demorados.  
Oferecemos equipamentos modernos, ágeis, de fácil 
utilização, que contam com funções de Fluxo 
Automático de Documentos, para você começar a 
economizar folhas impressas e usufruir da 
inteligência dos equipamentos e todos os nossos 
pacotes já incluem Frete, Logística, Instalação e 
Treinamento. 
 
 QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE ALUGAR IMPRESSORAS E COPIADORAS? 
 

Entre as inúmeras Vantagens de Contratar um Serviço de Locação de Equipamentos de Impressão 
e Cópias, separamos algumas: 
 

• Redução de Custos. 
• Foco da sua equipe naquilo que ela faz melhor. 
• Expertise na Escolha dos Equipamentos mais aderentes a sua empresa. 
• Agilidade na Solução de Problemas, Empresa certificada. 
• Parcerias com fornecedores de equipamentos e suprimentos. 
• Atualização Tecnológica Sem investimento. Pagamento On-demand. 
• Diminuição de Ativos. 
• Inteligência no Gerenciamento de Suprimentos. 
• Instalação, Configuração e Treinamento aos Usuários. 
• Help-Desk sobre dúvidas e melhores práticas durante todo o contrato. 
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