Regulamento ação "Experimente e compre"
Cliente

Ação:
Ação Experimente e Compre Intelbras, disponibilizando switches e access points corporativos para avaliação de produtos por 60
dias.

Quem pode participar
»
»
»

Gestores de TI
Integradores e Revendas especializadas
Empresas que não utilizam switches gerenciáveis ou APs da Intelbras e que tenham condições de efetuar os testes

Vantagens
»
»
»
»
»

Sem custo para participação
Devolução garantida da mercadoria¹
Participação nas melhorias do produto
Suporte especializado Intelbras
60 dias de teste

Modelos
Switches Gerenciáveis:
•
SG 5204 MR L2 +
•
SG 1002 MR L2 +
•
SG 2404 MR L2 +
•
SG 2404 PoE
•
SF 2622 MR L2
Access Points Corporativos:
•
AP 310
•
AP 360
•
AP 1210 AC
•
AP 1350 AC
•
AP 1750 AC

Gostou da nossa ação?
Etapas:

Inscrição

Análise

Aprovação

Receber

Teste

Compra

Feedback

Veja abaixo o passo a passo para participar:

Acesse o site da Intelbras e realize sua inscrição

Especialista de Pré-vendas realizará a análise do cadastro

Aprovação do cadastro e envio de mercadoria

Comunicar seu Distribuidor/Intelbras o recebimento da mercadoria

Aproveite o prazo de 60 dias para testar os produtos e todas as
funcionalidades

Consulte seu Distribuidor para realizar a compra

Responda o formulário de feedback contando como foi sua experiência
com os produtos Intelbras

¹ Devolução garantida: Após o período de 60 dias o(s) equipamentos retirados para a campanha Experimente e Compre, poderão ser devolvidos ao
Distribuidor/Intelbras estando os itens em boas condições de uso.

Regulamento ação "Experimente e compre"
Cliente

Veja mais detalhes do Regulamento abaixo:
1.

O cliente realizará a solicitação através da página da ação e o Especialista de Pré-Vendas Intelbras dará prosseguimento
nas etapas seguintes.

2.

O Especialista de Pré-Vendas realizará análise de perfil do cliente e aplicação do produto (necessidade). Após análise,
enviará um retorno em até 7 dias úteis.

3.

Após a validação do Especialista de Pré-Vendas, o processo de envio do produto será iniciado e o produto sairá
preferencialmente através de um Distribuidor da região. Eventualmente e em necessidades especiais a Intelbras poderá
enviar o produto diretamente de fábrica.

4.

Considerando que o produto será enviado através do distribuidor, os seguintes requisitos serão levados em consideração
para a escolha:
4.1

Preferência de compra do cliente

4.2

Ser um parceiro Mais Verde

4.3

Possuir técnico com certificação de Redes ópticas e cabeadas da Intelbras ou Wi-Fi Empresarial

4.4

Proximidade do distribuidor em relação ao cliente (localização)

4.5

Maior volume de compra de switches gerenciáveis ou APs nos últimos 6 meses

5.

O prazo para teste será válido a partir do momento em que o cliente receber o produto em mãos (60 dias corridos).

6.

Ao final do período de teste (60 dias corridos), o cliente optar pela compra ou devolução, e então deverá responder o
formulário de feedback sobre o desempenho do produto.

7.

Caso o cliente opte em ficar com o produto que foi para teste, o mesmo será faturado pelo distribuidor.

8.

Para instalação do produto, o cliente poderá entrar em contato com a área de suporte e agendar o serviço de instalação
assistida. Além disso, poderá ter acesso ao serviço de suporte e atendimento durante todo o período de teste do produto.
Telefone (48) 2106-8467 ou pelo e-mail grupo.redes_prevendas@intelbras.com.br.
Horário de atendimento: Segunda à sexta, das 08h às 20h.

9.

Caso o cliente não tenha distribuidor, serão indicados os distribuidores da região com base nos requisitos listados no item
4 deste regulamento.

10. Em caso de devolução do produto para o distribuidor, este poderá optar em faturar o item com desconto de showroom
ou, também, em utilizar o produto para outra ação de teste.
11. Cada cliente poderá testar até 2 Access Points (APs) e até 2 Switches de cada modelo.

