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Januari 2019 

 

AAN: KODAK APPROVAL NX/XP Digital Halftone Proofer en APPROVAL verbruiksgoederen Klanten 

& Dealers 

 

VAN: Sue Kutay, WW Product Manager, Flexographic Packaging Solutions 

 

ONDERWERPEN: Einde dienst (EOSL) ondersteuning voor KODAK APPROVAL Digital Halftone 

Proofer  

Einde verkoop voor KODAK APPROVAL-verbruiksgoederen 

 

De tijd is aangebroken om het einde van de technische ondersteuning voor de KODAK APPROVAL 

Digital Halftone Proofer en het einde van de verkoop voor de KODAK APPROVAL-

verbruiksgoederenportfolio aan te kondigen. Wij willen u hierbij danken voor uw voortdurende 

samenwerking gedurende de levensduur van deze productlijn. 

 

Bijlage A vermeldt alle productmodellen die niet langer zullen worden ondersteund. 

 

Actieve servicecontracten zullen worden aangepast om deze wijziging aan te geven. Eventuele laatste 

bestellingen voor onderhoud of reserveonderdelen moeten voor 15 mei 2019 zijn geplaatst. Na die 

datum kunnen we geen retourproducten meer accepteren. U krijgt een melding als we een bestelling 

niet kunnen voltooien. 

 

De laatste datum waarop u service en ondersteuning kunt ontvangen, inclusief zoals beschreven 

in de voorwaarden van een servicecontract, is 28 juni 2019. 

 

Bijlage B bevat de lijst van verbruiksartikelen waarvan de verkoop zal gestopt worden en belangrijke data 

en verkoopsvoorwaarden met betrekking tot laatste aankoop. 

 

Kodak zal deze producten vanaf 1 april 2019 niet langer aanbieden. Neem contact op met uw 

vertegenwoordiger om laatste aankopen in de komende paar weken te coördineren. Kodak blijft 

bestellingen aannemen t/m 1 maart 2019. De uitvoering van bestellingen door Kodak kan afhankelijk 

zijn van beschikbaarheid en er kunnen geen nabestellingen worden geboekt. Hoewel het ons doel is 

elke bestelling uit te voeren, behouden we ons het recht voor om de hoeveelheden laatste aankopen te 

beperken. 
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Wij danken u dat u een trouwe klant van KODAK bent en kijken uit naar uw toekomstige bedrijfsresultaten 

met behulp van de producten en oplossingen van KODAK. Neem voor eventuele vragen over deze 

kennisgeving contact op met uw plaatselijke KODAK Sales Manager. 


