Ako originál, len lepší
Zvoľte si ekologickú a úspornejšiu alternatívu
pre svoje tlačiarne. Spoľahnite sa na slovenské
obnovené tonery HATONA.

S nami kupujete poctivú slovenskú robotu
s prihliadnutím na udržateľnosť
HATONA je certifikovaná slovenská značka tonerov,
ktoré vyrábame v súlade so zavedenými normami ISO.

O vaše tlačoviny sa staráme už viac ako 25 rokov
Vznikli sme v roku 1995 pod názvom MIP, s.r.o., patríme k popredným
slovenským výrobcom v oblasti renovácie a obnovy tonerových kaziet.
Okrem toho predávame aj nové originálne laserové a atramentové
kazety a poskytujeme balík kompletných služieb zahŕňajúcich celkovú
starostlivosť o vaše tlačové zariadenia.
Naším cieľom je využiť to, čo sa dá, ekologicky sa zbaviť toho, čo už nie
je použiteľné a poskytnúť prácu tým, ktorí to nemajú ľahké. O všetko sa
postaráme, stačí sa len ozvať.

Certifikované a nezávadné produkty
Vydanie certifikátu podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 poukazuje
na fakt, že naše produkty sú vyrábané podľa presných technologických
postupov a dôsledne kontrolovanej kvality. Navyše, v našej firme sme
zaviedli aj systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO
14001:2015 v rovnakej oblasti.
Každý toner, ktorý u vás vyzdvihneme, prechádza rukami odborníka,
ktorý ohodnotí opotrebenie jednotlivých komponentov. Náš odborník
opraví to, čo sa dá a vymení to, čo už doslúžilo. Väčšinou sa telo kazety dá
zachovať dovtedy, kým nie je fyzicky poškodené, ale nie sú opotrebované
komponenty, ktoré sú s telom kazety spojené napevno. Týmto postupom
predchádzame vyrábaniu zbytočného odpadu.

Nie všetko čínske je naozaj lacné. Naše renovované a obnovené tonery majú
v sebe len certifikované diely, ktoré vydržia. Preto sa investícia do nich oplatí
oveľa viac, ako do napodobenín.

Ako originál, len lepší. Renovované tonery majú porovnateľnú kvalitu,
ale sú lacnejšie, šetrnejšie k planéte a od Slovákov pre Slovákov.

Sme zodpovední aj voči spoločnosti, preto je našou súčasťou chránená dielňa.

Okrem vynovenej techniky prinášame do sveta vďaka našim produktom
aj rásu, ktorá je k tomuto svetu dobrá. Dobre vytlačená. Dobrá pre planétu.
Dobrá k peňaženke. Dobrá k ľuďom a Slovákom.

Po renovácii tonerové kazety podrobujeme testovaniu a vďaka tomu opäť
získajú záruku 24 mesiacov. Vlastnosťami sú opravené tonerové kazety
porovnateľné s originálnymi počtom výtlačkov aj kvalitou tlače.
Napriek našej snahe sa na Slovensko stále dovážajú lacné kazety čínskej
výroby, ktoré sú síce kompatibilné, ale s ekológiou nemajú nič spoločné. Sú
to úplne nové kazety, ktoré napodobňujú originál, ale komponenty v nich
sú väčšinou veľmi krátkej životnosti. Tieto kazety sa stávajú po použití
odpadom a nie je ich možné renovovať tak ako použité originálne kazety.
Nehovoriac o ich zdravotných rizikách, ktoré boli pred nedávnom
potvrdené v skúšobnom laboratóriu Fraunhofer Wilhelm-KlauditzaInstitute. Všetky testované neoriginálne tonerové kazety z Číny výrazným
spôsobom prekročili emisný limit karcinogénnych látok.

Obnovené výrobky vám následne zdarma doručíme
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Bezplatné testovanie
V prípade servisu
kazety
zapožičiame zariadenie

To, čo sa použiť nedá, posielame
na ekologickú likvidáciu
Pri dodávke spotrebného tovaru odnesieme všetko, čo už nepotrebujete.
Prázdne kazety roztriedime podľa toho, či sú vhodné na renováciu a tie,
ktoré už doslúžili. Vyradené komponenty a kazety sa rozoberú a všetko sa
roztriedi na plast, rôzne kovy a podobne. Následne posielame separované
komponenty na recyklaciu alebo na ekologickú likvidáciu.
Okrem zberu zabezpečujeme aj výkup použitých originálnych kaziet.

Stačí sa ozvať a prídeme
Základom dlhej životnosti tlačových zariadení a inej výpočtovej techniky
je pravidelná údržba a v prípade potreby servis.
Preto vám ponúkame odborný záručný aj pozáručný servis tlačiarní a aby
vám robota nestála, požičiame vám aj náhradné zariadenie. Naším výrobkom
100% dôverujeme, a preto v prípade preukázania poškodenia zariadenia
zavineného naším výrobkom, hradíme všetky náklady spojené s opravou.
O odvoz a doručenie tlačiarne priamo na vašu adresu sa radi postaráme.

Ak potrebujete nové vybavenie, poradíme
S výberom toho najvhodnejšieho tlačového zariadenia vám pomôžu naši
profesionáli. Okrem toho vám ponúkame aj široký sortiment spotrebného
materiálu a výpočtovej techniky.

Príklad náhradného plnenia
Naša spoločnosť je držiteľom
štatútu chránenej dielne

Uveďme si príklad. Ak má vaša firma 20 zamestnancov a žiadneho
zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca, musíte zaplatiť odvod štátu
vo výške 1333€. Ak sa ale rozhodnete kúpiť si obnovené tonery, ktoré budú
vyrobené v chránenej dielni, stačí ak za tieto výrobky zaplatíte len 1185€.
To má dve výhody.

V prípade, že sa rozhodnete využiť náhradné plnenie, vypracujeme pre vás
všetky potrebné dokumenty a potvrdenia pre Úrad práce. Vy si len doložíte
potvrdenie o platbe a doklady doručíte na váš úrad práce.
Každá spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je
podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať
zdravotne postihnutých občanov v zákonom určenom rozsahu. Ak tak
neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť
odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím.
Alternatívnou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku
chránenej dielni, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto
prípade je to dokonca výhodnejšie ako platiť štátu odvody/penále.

Ušetríte 148€

Počet zamestnancov

Získate obnovené tonery v hodnote 1185€,
ktoré budú slúžiť v prospech vašej firmy
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Odvod za neplnenie
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Počet ZŤP zamestnancov
vyžadovaných zo zákona

Tento materíal je vytlačený
renovovanými kazetami

Obchodné oddelenie:
Tel.: 046 / 51 98 311, 51 98 333
Fax: 046 / 51 98 323
Mobil: 0907 769 763, 0905 733 449
obchod@mip.sk

