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Descrição e Modelos Participantes
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A Kodak Alaris está promovendo novas tecnologías

com o Programa de Trade In que permite comprar

scanners da série i1190, i1190E, i11x0WN, i3300* até

com 25% de desconto.

Objetivo

Programa que visa a substituição da base instalada

de scanners de gerações anteriores de qualquer

marca para os novos modelos de scanners da Kodak

Alaris, promovendo ainda mais a tecnologia para a

melhor performance no gerenciamento das

informações.

Descrição

* I3300 Scanner aplica-se apenas ao desconto de 25% com a política integrada de serviços. 
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Detalhes Gerais

Seu scanner usado de qualquer

marca lhe dá até 25% de

desconto na compra de um novo!

Compre scanners de lançamentos Kodak :

25% de desconto para hardware e serviços de

manutenção

20% de desconto na compra de hardware

Modelos participantes: i1190, i1190E, i1190WN, i1150WN

& i3300* para troca de scanners usados com base em

modelos equivalentes.

* I3300 Scanner aplica-se apenas ao desconto de 25% com a política

integrada de serviços.

25%
Desconto
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Revendedor Autorizados

Link para visitar Kodak Alaris (canais autorizados) http://www.kodakalaris.com.br/b2b/how-to-buy

http://www.kodakalaris.com.br/b2b/how-to-buy
http://www.kodakalaris.com.br/b2b/how-to-buy
http://www.kodakalaris.com.br/b2b/how-to-buy
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Scanners Participantes

I3300*

i1190E

i1190
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i1150WN  

i1190WN

* I3300 Scanner aplica-se apenas ao desconto de 

25% com a política integrada de serviços.



Tabelas de Referência
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Scanners Participantes & Equivalentes

Modelo de Scanner
Modelo do Scanner Kodak 

Descontinuado
Equivalente Kodak

Trade In 

Novo Lançamento

Fujitsu fi-5530C2 / fi-6670 i1420 / i1440 i1400 i3300

Fujitsu fi-6110 / fi-6130 i2400 i1120 i1190

Fujitsu fi-6110 / fi-6130 ScanMate i1120 i1120 i1150WN

Fujitsu fi-6140 / fi-6140Z ScanMate i1180 i1220 i1190E

Fujitsu fi-6140 / fi-6140Z ScanMate i1180 i1320 i1190WN

Avision AV320D2+ i1420 / i1440 i1400 i3300

Avision AV220C2 ScanMate i1120 / i2400 i1120 i1190

Avision AV50F / AV176 ScanMate  i1120 i1120 i1150WN

Avision AV186+ / AV188 i1220 / i1180 i1220 i1190E

Avision AD230 / AD240 i1320 / i1180 i1320 i1190WN
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Para detalhes adicionais sobre o quadro de equivalências de outras marcas, consulte a "Tabela de equivalências Scanners".

https://www.dropbox.com/sh/ytbx9byh6324vie/AABmzfiHUlqJ0hl1EzKJrC4ba?dl=0
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Tabela de Endereços (Envio Scanners Regional)

Brasil

Empresa ECOLÓGICA NOVA ERA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Endereços Rua Sariema, N° 2 - Água Rasa - SP CEP 03179-120

Cidade/País Sau Paulo, Brasil 

Responsável pela Recepção Andre Bruno

Telefone +55 (11) 2606-1310 / +55 (11)  2606-1311 

Email gruponovaera@uol.com.br

Requisitos Enviar com scanners o documento: DECLARAÇÃO DE REMESSA PARA INUTILIZAÇÃO

mailto:gruponovaera@uol.com.br
https://www.dropbox.com/s/5wxv1h9xgspd0t8/DECLARA%C3%87%C3%83O DE REMESSA PARA INUTILIZA%C3%87%C3%83O.docx?dl=0


Processo e Bases



© Kodak Alaris 201512

Proceso Aplicação de Desconto

Cotação do  
Cliente 

Mencionando programa  
Trade-In

Revendedor
Reporta ao Channel 

Manager venta 

Cliente Aceita 
Comprar 

Envia PO ao Revendedor

Cliente Recebe 
Scanners Novos

Cliente confirma compra e 
descontos aplicados

Cliente Envia 
Scanners Usados
Envia ao fornecedor para 

destruição

Proveedor 
Recebe scanner

Reporta à KA o formato de 
destruição
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Bases e Beneficios

Bases:

• Promoção válida para os modelos de scanners participantes: i1190, i1190E, i1190WN, i1150WN & i3300* pela troca de

scanners Kodak Alaris ou de qualquer marca no mercado de geração anterior.

• Os modelos equivalentes considerará sobre o modelo similar da Kodak Alaris (verificar tabela de equivalências).

• A aplicação de 25% de desconto está sujeita a contratação da política de serviços integrada à compra do(s) scanner(s)

(hardware). Caso seja apenas a compra de scanner(s) (hardware), o desconto será de 20%.

• A garantia sobre o modelo novo será considerado conforme as condições de compra. Verificar este ponto para

assegurar receber o desconto respectivo por esta troca inclusa na política de serviços.

• Promoção disponível com os revendedores autorizados para cada região.

• Vigência da promoção: 18 de Maio de 2016 à 31 de Dezembro de 2016.

• Esta promoção não acumula com outras promoções nem com outros descontos.

• Consultar bases e documento online – aqui
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* I3300 Scanner aplica-se apenas ao desconto de 

25% com a política integrada de serviços.

https://www.dropbox.com/sh/ytbx9byh6324vie/AABmzfiHUlqJ0hl1EzKJrC4ba?dl=0


Dados de Contato

vendasdi@kodakalaris.com

www.kodakalaris.com.br 
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