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Pro Rato Colour System 
Betaal alleen voor de kleur 
die u werkelijk gebruikt.

Pro Rato Colour System



U weet dat kleur impactvol is en uw merk en producten op de kaart zet. Kleur in zakelijke documenten zorgt ervoor dat 
klanten informatie eenvoudiger vinden en beter onthouden. Daarmee blijft u onder de aandacht van potentiële klanten en 
wordt uw scoringskans groter. 

In een kantooromgeving worden veel verschillende documenten geprint. Voor het afdrukken van het ene document wordt 
meer toner gebruikt dan voor het andere. Vooral bij het gebruik van kleur kunnen de verschillen groot zijn.  

Waarom betaalt u dan nu voor iedere afdruk hetzelfde? 
 
Wij bieden u als eerste kleurenafdrukprijzen voor laserprinters die gebaseerd zijn op het werkelijke tonerverbruik. Al onze 
kleurenprinters en -kleurenmultifunctionals hebben drie extra tellers aan boord die nauwkeurig per afdruk meten hoeveel 
kleur u gebruikt. Op deze manier betaalt u nooit teveel. 

Aanzienlijk lagere kosten
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Voorbeelden
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Teller 1: tot 1% dekking per kleur, tot 3% kleurdekking totaal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Adipiscing elit. Ut quis elit varius nulla malesuada 
blandit. Donec pulvinar convallis enim, eu vestibulum nisl 
congue non. Duis placerat dui vitae nisi aliquam dapibus. 
Pellentesque et mi in justo pretium consequat id cursus felis. 
Phasellus leo orci, auctor vel tempus ut, imperdiet et velit. 
Etiam rutrum felis id arcu pretium egestas. Etiam imperdiet 
elit ac urna tincidunt non sollicitudin nunc convallis. Donec 
arcu ante, euismod cursus ultrices ac, faucibus sed risus. 
Aliquam aliquet scelerisque velit, quis lacinia magna ultrices 
sit amet. 
 
Cum sociis natoque penatibus et. 
Magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Morbi quis nibh et nisi lacinia 
volutpat vel non nisl. Nullam tincidunt, ante non semper 
blandit, nulla libero euismod lectus, quis venenatis dolor orci 
non neque. Phasellus porttitor consectetur augue id ultricies. 
Morbi nisi metus, ullamcorper ac luctus eget, pell entesque 
eu nisi. Maecenas pretium nisl dictum metus volutpat cursus. 
Ut libero turpis, iaculis sed rhoncus eu, euismod vel nisl. Sed 
posuere turpis eget orci cursus consequat. Ut ut vehicula 
tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus.

Vestibulum aliquet bibendum lectus at aliquam.
Mauris id felis magna, ut eleifend nunc. Integer eu mi velit, 
non cursus purus. Suspendisse cursus iaculis convallis. 
Aliquam est nunc, egestas ut dapibus nec, sodales 
nec ipsum. Sed fringilla arcu a dolor consectetur eu 
condimentum erat porta. Aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Adipiscing elit. Ut quis elit varius nulla malesuada 
blandit. Donec pulvinar convallis enim, eu vestibulum nisl 
congue non. Duis placerat dui vitae nisi aliquam dapibus. 
Pellentesque et mi in justo pretium consequat id cursus felis. 
Phasellus leo orci, auctor vel tempus ut, imperdiet et velit. 
Etiam rutrum felis id arcu pretium egestas. Etiam imperdiet 
elit ac urna tincidunt non sollicitudin nunc convallis. Donec 
arcu ante, euismod cursus ultrices ac, faucibus sed risus. 
Aliquam aliquet scelerisque velit, quis lacinia magna ultrices 
sit amet. Vestibulum at mi id dui porttitor interdum ac ac 
augue. Nunc et augue vel purus consequat molestie. Cras 
dictum gravida convallis. 

Cum sociis natoque penatibus et. 
Magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et.

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit.

Teller 2: tot 2,5% dekking per kleur, tot 7,5% kleurdekking totaal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Adipiscing elit. Ut quis elit varius nulla malesuada 
blandit. Donec pulvinar convallis enim, eu vestibulum nisl 
congue non. Duis placerat dui vitae nisi aliquam dapibus. 
Pellentesque et mi in justo pretium consequat id cursus felis. 
Phasellus leo orci, auctor vel tempus ut, imperdiet et velit. 
Etiam rutrum felis id arcu pretium egestas. Etiam imperdiet 
elit ac urna tincidunt non sollicitudin nunc convallis. Donec 
arcu ante, euismod cursus ultrices ac, faucibus sed risus. 
Aliquam aliquet scelerisque velit, quis lacinia magna ultrices 
sit amet. Vestibulum at mi id dui porttitor interdum ac ac 
augue. Nunc et augue vel purus consequat molestie. Cras 
dictum gravida convallis. 
 
Cum sociis natoque penatibus et. 
 “Magnis dis parturient   
 montes, nascetur ridiculus 
 mus. Vestibulum ante.  
 Morbi quis nibh et nisi lacinia  
 volutpat vel non nisl. Nullam   
 tincidunt, ante non semper  
 blandit, nulla libero euismod   
 lectus, quis venenatis dolor
 orci non neque. Phasellus   
 porttitor consectetur augue  
 ultricies. Morbi nisi metus, 
ullamcorper ac luctus eget, pell entesque eu nisi. Maecenas 
pretium nisl dictum metus volutpat cursus.”

Vestibulum aliquet bibendum lectus at aliquam.
Mauris id felis magna, ut eleifend nunc. Integer eu mi velit, 
non cursus purus. Suspendisse cursus iaculis convallis. 
Aliquam est nunc, egestas ut dapibus nec, sodales 
nec ipsum. Sed fringilla arcu a dolor consectetur eu 
condimentum erat porta. Aliquam erat volutpat. In ornare 
aliquet elit, eget hendrerit turpis convallis quis. Vivamus 

Adipiscing elit. Ut quis elit varius nulla malesuada 
blandit. Donec pulvinar convallis enim, eu vestibulum nisl 
congue non. Duis placerat dui vitae nisi aliquam dapibus. 
Pellentesque et mi in justo pretium consequat id cursus felis. 
Phasellus leo orci, auctor vel tempus ut, imperdiet et velit. 
Etiam rutrum felis id arcu pretium egestas. Etiam imperdiet 
elit ac urna tincidunt non sollicitudin nunc convallis. Donec 
arcu ante, euismod cursus ultrices ac, faucibus 

sed risus. Aliquam aliquet scelerisque velit, quis lacinia 
magna ultrices sit amet. Vestibulum at mi id dui porttitor 
interdum ac ac augue. Nunc et augue vel purus consequat 
molestie. Cras dictum gravida conv

Cum sociis natoque penatibus et. 
Magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et.

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit.

Teller 3: boven 2,5% dekking per kleur, boven 7,5% kleurdekking totaal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Adipiscing elit. Ut quis elit varius nulla malesuada 
blandit. Donec pulvinar convallis enim, eu vestibulum nisl 
congue non. Duis placerat dui vitae nisi aliquam dapibus. 
Pellentesque et mi in justo pretium consequat id cursus felis. 
Phasellus l eo orci, auctor vel tempus ut, imperdiet et velit. 
Etiam rutrum felis id arcu pretium egestas. Etiam imperdiet 
elit ac urna tincidunt non sollicitudin nunc convallis. Donec 
arcu ante, euismod cursus ultrices ac, faucibus sed risus. 
Aliquam aliquet scelerisque velit, quis lacinia magna ultrices 
sit amet. Vestibulum at mi id dui porttitor interdum ac ac 
augue. Nunc et augue vel purus consequat molestie. Cras 
dictum gravida convallis. 
 
Cum sociis natoque penatibus et. 
Magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Morbi quis nibh et nisi 

Sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.
Lacinia volutpat vel non nisl. Nullam tincidunt, ante non 
semper blandit, nulla libero euismod lectus, quis venenatis 
dolor orci non neque. Phasellus porttitor consectetur augue 
id ultricies. Morbi nisi metus, ullamcorper ac luctus eget, 
pell entesque eu nisi. Maecenas pretium nisl dictum metus 
volutpat cursus. Ut libero turpis, iaculis sed rhoncus eu, 
euismod vel nisl. Sed posuere turpis eget orci 
tudin nec sagittis enim ultrices. Sed consequat, mauris at 
malesuada vulputate, risus dolor feugiat libero, id volut.

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit.

Teller 1 – Basis kleur
Een voorbeeld van basis kleur is correspondentie  
voorzien van een kleurenlogo.  
 
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal  
3% voor kleur en 6% voor zwart.  
Het dekkingspercentage voor kleur is opgebouwd uit 
cyaan, magenta en geel. In dit geval wordt er gerekend  
met een maximaal gemiddeld dekkingspercentage per 
kleur van 1%.

Teller 2 – Extra kleur
Een voorbeeld van extra kleur is een rapport met  
gekleurde grafieken.

Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal  
7,5% voor kleur en 6% voor zwart. Dit betekent dat er  
wordt gerekend met een maximaal gemiddeld 
dekkingspercentage per kleur van 2,5%.

Teller 3 – Kleurrijk
Een voorbeeld van Kleurrijk is een presentatie met  
veel kleurrijke foto’s. 
 
Het dekkingspercentage voor deze staffel is meer 
dan 7,5% voor kleur en 6% voor zwart. Dit betekent 
dat er wordt gerekend vanaf een minimaal gemiddeld 
dekkingspercentage per kleur van 2,5%.



Eenvoudig en overzichtelijk

Het afsluiten van een overeenkomst waarin u betaalt voor 
uw daadwerkelijke tonerverbruik moet natuurlijk eenvoudig 
en overzichtelijk zijn. 

Wij begrijpen dat u op voorhand alleen maar kunt 
inschatten wat voor soort documenten u zult gaan printen. 
Daarom is er in de serviceovereenkomst naast het verwachte 
aantal zwart-wit afdrukken per jaar, een zogenaamd 
kleurvolume opgenomen in de vorm van kleurpunten. Deze 
kleurpunten zijn gebaseerd op de hoeveelheid verwachte 
kleurafdrukken per jaar.
 
Uw kleurafdrukken worden verrekend met de punten uit uw 
kleurafdruktegoed. 
 
Een kleurafdruk in teller 1 – Basis kleur, kost 1 punt uit uw 
kleurafdruktegoed
Een kleurafdruk in teller 2 – Extra kleur, kost 2 punten uit uw 
kleurafdruktegoed
Een kleurafdruk in teller 3 – Kleurrijk, kost 3 punten uit uw 
kleurafdruktegoed. 

Onderdeel van de serviceovereenkomst is dat de machines 
gekoppeld worden met KYOCERA Fleet Services. Daarmee 
worden op afstand problemen opgelost en/of onderhoud 
gedaan, inclusief firmware-upgrades en instellingen.

Daarnaast wordt ook automatisch de tellerstand van uw 
zwart-wit afdrukken aan ons gerapporteerd. Wij vragen u 
om de verdeling van de drie extra tellers één keer per zes 
maanden aan ons door te geven.

Alle TASKalfa kleurenmultifunctionals en ECOSYS 
kleurenprinters en kleurenmultifunctionals zijn uitgerust met 
het Pro Rato Colour System.  
 
Hierdoor krijgt u:
• De laagste prijs per afdruk
• Een aanzienlijke besparing op uw afdrukkosten
• Een eerlijke en betrouwbare berekening van de 

gebruikte toner
• Een uitstekende (kleur)kwaliteit
• Betrouwbare printers en multifunctionals

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20 587 72 00 - bps@dnl.kyocera.com

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment 
van productie. Alle andere merk- en productnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend. 4
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