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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/digicode-zebra-solution-partner-bp249)
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Ahogy azt már megszokhattátok tőlünk, az előző években mindig igyekszünk cégünk változásairól és alakulásáról 
pontos információkat adni. Ez most sincs másképpen, ugyanis az év vége illetve év eleje mindig izgalmas a számunkra. 
Egyeztetük beszállítóinkkal, mérlegeljük az éves teljesítményt és zárjuk a függő ügyeinket.

Kitartó munkánknak, folyamatos fejlesztéseinknek és nem utolsó sorban nektek köszönhetően 2019 végére ismét 
sikerült teljesítenünk a Zebra következő partneri státuszához szükséges feltételeket – Zebra Solution Partner -ek 
lettünk. 

Cégünk fejlődése folyamatos, az egyre javuló termék értékesítésen kívül idén még inkább előtérbe helyezzük az egyedi 
megoldásokat az ügyfeleink részére. Így már nem csak kiváló Zebra termékeket vásárolhat versenyképes áron - akár 
raktárról - hanem a gyártó illetve mi általunk biztosított egyedi szoftveres megoldásokkal vagy extra garanciális 
szolgáltatásokkal is ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket.

Kezdésnek a gyártó egyedi megoldásairól (Solutions) bővebben a Zebra DNA ökoszisztéma szekciónál tájékozódhat.
A Zebra DNA genetikai kódnak három fajtája létezik, mindhárom az ipari szinten használt eszközök más-más 
csoportjára fókuszál. A Mobility DNA legfőbb feladata, hogy növelje napi szinten használt, hordozható eszközeink 
hatékonyságát. A Print DNA nyomtatóinkat készíti fel a vállalati szintű használat kihívásaira, a DataCapture DNA pedig 
az adatgyűjtőinket ruházza fel a hatékony munkavégzéshez szükséges, különleges képességekkel.

A különleges szolgáltatások biztosítják, hogy a nálunk vásárolt készülékek a lehető leghosszabb ideig szolgálják 
vállalkozását, és minden szempontból a legjobb teljesítményt nyújtsák a munka frontvonalán. A hardver vásárlásakor 
mindig figyelembe kell venni az esetleges leállásokat és extra kiadásokat. A eszközök cseréje költséges lehet, és a 
kisebb költségkerettel rendelkező cégek könnyen kifogyhatnak az éves előre tervezett keretből. A Zebra Garancia
kiterjesztésekről bővebben ide kattitva tájékózódhat.
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