Formulário do Programa de Trade-In
2012 da Fluke Networks.
Troque seu certifcador antigo** Cat 5e e Cat 6, de qualquer marca, em funcionamento,
e obtenha um desconto na compra de um dos certifcadores relacionados abaixo.
Procure um de nossos distribuidores* no período de 06/02/2012 a 31/05/2012.
Confra os modelos elegíveis e marque sua opção na tabela.
É aceito somente um formulário por trade-in.

1

Compre um
DTX-1800
e receba
R$ 6.000,00

2

Compre um
DTX-1800MS
e receba
R$ 10.000,00

Compre um
DTX-ELT
e receba
R$ 3.500,00

3

4

Compre um
DTX-CERTIFIBERMS e receba
R$ 4.000,00

*Para conhecer nossos distribuidores acesse: www.fukenetworks.com/distribuidoresbr
** Seu certifcador antigo de qualquer marca/fabricante desde que esteja funcionando

Siga as seguintes etapas:
1º) Reserve seu certifcador no distribuidor autorizado de sua preferência
2º) Complete este formulário (Um formulário por equipamento adquirido pelo Trade-in)
Nome ____________________________________________Sobrenome__________________________________________________________
Empresa_____________________________________________________________________________________________________________
Endereço completo ____________________________________________________________________________________________________
Cidade____________________________________________Estado______________________________CEP____________________________
E-mail_________________________________________________Fone__________________________Fax____________________________
Nome do Vendedor (do distribuidor participante): Willian Castro - Belver Brasil______________________________________________
Equipamento antigo a ser enviado para o Trade-In:
Marca _______________________________________Modelo_________________________________S/N____________________________
3º) Envie este formulário preenchido para o e-mail: marketing@fukenetworks.com.br ou fax (11) 3759.7630 com o assunto:
Programa de Trade-in Fluke Networks
4º) Assim que recebermos suas informações entraremos em contato com as instruções e procedimentos para envio de seu
equipamento antigo usado
5º) Assim que aprovado, lhe enviaremos o Voucher de Autorização para fnalização da compra de seu certifcador no distribuidor de
sua escolha
O desconto autorizado na compra do seu certifcador depende da avaliação do modelo do seu equipamento usado/antigo após remessa para a Fluke do Brasil.
** O desconto é variável de acordo com o modelo de equipamento que o cliente está adquirindo.
Oferta válida somente no Brasil de 06/02/2012 a 31/05/2012 através dos distribuidores autorizados e está sujeita a mudanças sem prévio aviso. Todos os formulários e equipamentos antigos para trade-in devem ser recebidos até 31/05/2011. Após essa data a promoção se encerrará e não será mais possível o envio.
Esta promoção não pode ser usada ou combinada com qualquer outra promoção da Fluke Networks válida ou de seus parceiros de distribuição. Os equipamentos
envolvidos neste programa não são para revenda de qualquer forma. Esta oferta especial não é válida para distribuidores da Fluke Networks ou assistência(s)
técnica(s) autorizada(s).
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