Formulário do Programa de Trade-In 2017 da Fluke Networks.
Troque seu antigo certificador e obtenha até R$ 20.000,00 de desconto
na aquisição de um equipamento Fluke Networks novo.
Troque seu Certificador cat 6 antigo, de qualquer marca, em funcionamento, e obtenha um desconto na compra de um dos
Certificadores relacionados abaixo. Procure um de nossos distribuidores* no período de 01/03/2017 a 23/06/2017.
Confira os modelos elegíveis e marque sua opção na tabela. É aceito somente um formulário por trade in.

Compre um
DSX-8000-W
CFP-100-Q
OFP-100-Qi

E receba um
desconto de

R$ 10.000,00

Compre um
DSX-8000Qi
DSX-8000Oi

E receba um
desconto de

R$ 15.000,00

Compre um
DSX-8000QOi

E receba um
desconto de

R$ 20.000,00

1º) Receba uma proposta comercial do distribuidor e complete este formulário (um formulário por equipamento).
Nome _____________________________________________Sobrenome_______________________________________________
Empresa____________________________________________________________________________________________________
Endereço completo ___________________________________________________________________________________________
Cidade___________________________________Estado______________________________CEP____________________________
E-mail______________________________________________Fone_____________________Fax____________________________
Nome do distribuidor e Vendedor que está atendendo: Belver Instrumentos Eletrônicos Ltda.
Equipamento antigo a ser enviado para o Trade-In:
Marca _____________________________________Modelo_____________________________S/N__________________________
Gostaria de receber as informações de lançamento, atualizações e notícias da Fluke Networks no Brasil por e-mail? S( ) N ( )
As informações acima são verdadeiras e concordo com os termos e condições desta oferta.
Assinatura__________________________________________________Data: ___________________________________________
2º) Envie o formulário de Trade In 2017 para vendas@ukenetworks.com.br. Em seguida entraremos em contato para orientação referente a
carta de doação e nota scal do envio do equipamento para Fluke do Brasil.
3º) Envie o equipamento usado para Fluke do Brasil com carta de doação e nota scal.
5º) Apresente o voucher no Distribuidor e receba seu desconto.
4º) Após a aprovação do equipamento, o cliente e o vendedor da Distribudor apontado receberão o voucher de desconto conforme
equipamento que está sendo adquirido.
Termos e Condições:
A oferta é válida apenas no Brasil. As ferramentas da Fluke Networks que se qualificam para a oferta devem ser adquiridas entre 1 de março e 23 de junho de 2017.
Esta promoção está sujeita a alterações a qualquer momento. Esta promoção não é acumulável com qualquer outra promoção oferecida pela Fluke Networks ou de
seus parceiros de Distribuição.
Esta oferta não está disponível para distribuidores, equipe de vendas da Fluke e Fluke Networks ou centros de serviços Fluke Networks. A Fluke Networks, seus
distribuidores ou centros de serviços não são responsáveis pela apresentação tardia da notificação. Contacte o seu Distribuidor Autorizado da Fluke Networks.
© 2016 Fluke Corporation.

