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Styczeń 2019 r 
 

DO: Klienci korzystający z produktu KODAK APPROVAL NX/XP Digital Halftone Proofer i materiałów 
eksploatacyjnych do produktu APPROVAL oraz ich dystrybutorzy 

 

OD: Sue Kutay, kierownik ds. produktu WW, Flexographic Packaging Solutions 

 

TEMATY: Koniec wsparcia dla produktu KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer 

Koniec sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do produktu KODAK APPROVAL 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Ogłaszamy koniec wsparcia dla produktu KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer oraz koniec 
sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do produktu KODAK APPROVAL. Pragniemy podziękować 
Państwu za korzystanie z naszych urządzeń w całym cyklu życia tej linii produktowej. 

 

Załącznik A zawiera wszystkie modele produktu, które nie będą już wspierane. 
 

Obowiązujące umowy serwisowe zostaną zmodyfikowane tak, aby odzwierciedlać wprowadzone zmiany. 
Ostatnie zamówienia na części zamienne i serwisowe należy złożyć najpóźniej 15 maja 2019 r. Po 
wskazanym terminie nie będziemy przyjmować zwrotów części. W razie problemów z realizacją 
zamówienia zostaną Państwo o tym powiadomieni. 

 

Ostatnim dniem, w którym będą świadczone wsparcie techniczne i serwis, w tym w ramach 
umowy serwisowej, jest 28 czerwca 2019 r. 

 

Załącznik B zawiera listę wszystkich wycofanych ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych oraz 
najważniejsze daty i warunki sprzedaży dotyczące ostatniego zakupu. 
 

Firma Kodak nie będzie oferowała tych produktów po 1 kwietnia 2019 r. Aby skoordynować ostatnie 
zakupy w ciągu następnych tygodni, prosimy skonsultować się z przedstawicielem handlowym. Firma 
Kodak będzie przyjmować zamówienia do 1 marca 2019 r. włącznie. Realizacja zamówień w firmie 
Kodak jest zależna od dostępności produktów. Zamówienia oczekujące nie będą realizowane. Chociaż 
naszym celem jest realizacja każdego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości 
w przypadku ostatnich zakupów. 
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Dziękujemy za długoletnią współpracę z firmą KODAK oraz mamy nadzieję, że korzystając z naszych 

rozwiązań i produktów, nadal będą Państwo odnosić sukcesy. W razie pytań dotyczących niniejszego 
ogłoszenia prosimy kontaktować się z lokalnym kierownikiem ds. sprzedaży firmy KODAK. 
 

Z poważaniem, 
 


