
Visivo 
Professionel køber-rådgivning indenfor print & kopi

Hvem er Visivo ? - Visivo er købers rådgiver, og ekspert indenfor leasing og indkøb af printere & kopimaskiner 
( samt telefoni, kaffeautomater og bil leasing ) 
Som køber-rådgiver for mere end 500 firmaer, sikrer vi at I IKKE får underskrevet en lang, dyr, juridisk 
forpligtende og uigennemskuelig aftale, med voldsomme omkostninger til følge. Hertil tilsikrer vi, at 
leverandøren har overholdt gældende retspraksis, og oplyst jer korrekt om ALLE de økonomiske forhold og 
konsekvenser, vi ellers ser at leverandøren tilbageholder/skjuler i det med småt. 
Således at I er fuldt oplyst om hvad I reelt betaler for jeres udstyr OG om prisen derved er konkurrencedygtig 
og/eller i henhold til gældende indkøbsaftale ELLER hvad sælgeren har påstået det kostede. ( med afsæt i 
adskillige retssager, kan der være endog stor forskel på, hvad sælgeren påstod og hvad man troede man 
betalte, til hvad man reelt betaler.)

Special aftale til DLO og dets medlemmer :
( vedrørende køber-rådgivning, på indkøb/leasing af printere & 
kopimaskiner ) 

Gennemgang af leverandør-tilbud & ny kontrakt :
•1) Vurdering af nyt leverandør-tilbud / kontrakt - GRATIS

•2) Forhandling af ny / bedre kontrakt m. leverandør - % af den besparelse 
dette medfører. Eks ; Har leverandøren tilbudt jer en model til leasingydelse af 
kr. 900 / mdr. eller kontant kr. 35.000 og Visivo sikrer jer, at leverandøren 
tilbyder jer denne model til 25.000, honoreres Visivo % af denne besparelse 
på kr. 10.000

Gennemgang af eksisterende kontrakt :
• 3) Gennemgang af seneste kontrakt - FAST pris
• 4) Gennemgang af flere kontrakter - 2-3 timer pr. kontrakt á kr. X 
Ring, skriv til Visivo på 2974 5051 / jackie@kopimaskiner.info og få oplyst 
priserne. Priser kan også fåes hos DLO, der har en kopi af samarbejdsaftalen.

Herudover opfordres til at benytte den GRATIS tjeneste, vedrørende en pre-
vurdering af eksisterende kontrakt, på http://kopimaskiner.info/analyse/
KontraktAnalyse.html 
Koden til at iværksætte tjenesten er : 12345678
Indikerer tjenesten, at jeres eksisterende aftaler er for dyr, så tag straks kontakt 
til os. ( FAKTA : med afsæt i diverse domme, er der flere muligheder for at hele 
eller dele af jeres eksisterende kontrakt kan annulleres. Dog er det vigtigt, at vi 
straks kontaktes herom )

Jackie Vest Olsen  
Mobil : 29745051  
E-mail : 
jackie@kopimaskiner.info 
Cvr. nr. 28694997 
Afdeling : København 

“Anbefalingen af Jackie/Visivo´s 
kompetencer viste sig at være helt rigtigt. 

Visivo burde være et obligatorisk krav på 
undersøgelse af leasing kontrakter og ikke et tilbud. 

Med et falkeblik på kontrakten var der hurtigt styr på, hvad 
der var rigtigt og forkert. De drøje forhandlinger med leasing 
folkene varetog Visivo og vi kan kun anbefale at få tjekket 
leasing kontrakter. Det kunne se ud som om, at der 

gemmer sig mange og forkerte oplysninger, som kan 
udløse tilbagebetaling til institutionen. Stor og god 

anbefaling af Visivo herfra.” - Børnehaven 
Bellahøj
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