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A Kodak Alaris, procurando uma melhor cobertura e

garantia nos scanners de distribuição e produção,

preparou para você um benefício exclusivo através da

promoção Garantia Estendida.

Objetivo

Permitir maior cobertura do equipamento a um preço

mais acessível a partir do momento da compra,

garantindo assim maior eficiência e produtividade

com o uso do scanner ao longo do tempo.

Descrição
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Detalhes Gerais

• Proteja seu Investimento!                                 

Adquira a Garantía Estendida!

• Compre scanners Kodak, adquira a garantia

estendida com 50% de desconto e valorize seu

investimento por um período maior que permita

total eficiencia do seu equipamento.

• Modelos participantes: i1150, i1180, i1190, i2400,

i2420, i2600, i2620, i2900, i3200, i3250, i3400,

i3450

• Vigência:

Válido até 30 de Junho de 2016.
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Bases e Benefícios

Benefícios

Para Scanners de Distribuição: 

Obtenha 3 anos de garantia. Modelos:

(i1150, i1180, i1190, i2400, i2420, i2600, i2620, i2900)

Para Scanners de Produção: 

Obtenha 27 meses de garantia. Modelos:

(i3200, i3250, i3400, i3450)

Bases

• A garantia estendida deve ser adquirida no ato

da compra do equipamento, somente assim será

válida a promoção/benefício.

• Promoção válida para os modelos participantes:

(i1150, i1180, i1190, i2400, i2420, i2600, i2620,

i2900, i3200, i3250, i3400, i3450) y con los

distribuidores autorizados aquí mencionados.

• Vigência: válido até 30 de Junho de 2016.

Esta promoção não é válida com outras

promoções.

• Consultar bases e documento online – aqui

https://www.dropbox.com/sh/21bhyana2htznxw/AAB1Wl--vnYID-DQju8754QNa?dl=0
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Condições

Como funciona a Promoção?

Fábrica: 1 ano

Promoção: Compre 1 ano e Ganhe de Presente mais 1 ano.

Total: 3 anos de proteção

Fábrica: 3 meses

Promoção: Compre 1 ano e Ganhe de Presente mais 1 ano.

Total: 27 meses de proteção

50% de 

Desconto!
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Comunicação de Marketing

Desenho

HTML



Service Leader - Brasil

Marcio Macedo – marcio.macedo@kodakalaris.com 

Dados de Contato



Obrigado!
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