Opções de Planilha – Brasil
Somente para Telefones Analógicos
Cada seção desse formulário deve ser completamente preenchido para que seu pedido seja processado.
Parte 1:
Observação: A parte 1 deverá ser completada SOMENTE pela empresa que está realizando a compra diretamente com
Cetis, Inc. Se você está preenchendo esse formulario em nome do seu cliente, também deverá preencher a parte 3.
Distribuidor/ Nome da empresa distribuidora:
Nome para contato:

Email:

Número da ordem de compra:

Telefone (código do país):

Fax:

Data de entrega:

País de destino final:
Parte 2
Observação: Se você é o revendedor que adquiriu Scitec, Teledex ou Telematrix de um distribuidor maior (não direto com
Cetis) por favor complete a parte 2 e envie por e-mail esse formulario para o distribuidor com quem vocIe comprou nossos
produtos. Por favor, não complete a parte 1.
Nome da empresa revendedora:

Nome para contato:

Email:
Telefone (código do país):
Parte 3: Hotel ou Cliente (necessário)
Observação: Se você é hotel ou cliente, complete a parte 3. Por favor, não preencha as partes 1 e 2. Uma vez concluido,
envie um email com esse document para o seu distribuidor com quem você adquiriu nossos produtos. Não envie esse
formulário diretamente para Cetis.
Hotel ou cliente:
Ciidade:

Estado:

País:

Telefone (código do país):
Nome para contato:

Email:
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Parte 4:
Model Number (1):

Número da parte:

Encarte padronizado para telefone:

Teclas pré-progamadas*:

Cor do telefone:

Outros:

Model Number (2):

Número da parte:

Encarte padronizado para telefone:

Teclas pré-progamadas*:

Cor do telefone:

Outros:

Model Number (3):

Número da parte:

Encarte padronizado para telefone:

Teclas pré-progamadas*:

Cor do telefone:

Outros:

Model Number (4):

Número da parte:

Encarte padronizado para telefone:

Teclas pré-progamadas*:

Cor do telefone:

Outros:

Model Number (5):

Número da parte:

Encarte padronizado para telefone:

Teclas pré-progamadas*:

Cor do telefone:

Outros:

Frequência sem fio:

Frequência sem fio:

Frequência sem fio:

Frequência sem fio:

Frequência sem fio:

Observação: Para pedidos contendo o telephone trimline, um cabo de 15 cm é fornecido o qual pode ser ultilizado para
montage na parede.
Se for usar o telephone em mesa, poderá ser fornecido um cabo de 4,5m. Marque no quadrado se quiser com o cabo
maior

(Por favor, use folhas separdas SE encomendar modelos diferentes com especificações DIFERENTES)
(*) Observação: Todos os telefones Scitec, Teledex e TeleMatrix com teclas de memórias programáveis vêm com o padrão
de fabrica pré programado que vai do *24101 ao *24111 no caso do aparelho com 10 teclas (i.e. Diamond +10).Esses
códigos podem ser usados no PABX com os sitemas Mitel, Avaya, NEC, Nortel and Alcatel.
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Parte 5
Fabricante do PABX:

Outro:

PABX Mensagem de espera:

Outro:

1.
2.
A.
B.

Existe um custo adicional para pedidos com modificação para mensagem de espera para o sistema Siemens e FSK
(Olhar preço na guia de vendas CALA)
Haverá um tempo adicional para pedidos com modificação para mensagem de espera para Siemens e FSK, como:
Pedidos contendo 49 unidades ou menos: 4 semanas adicionais após o recebimento do formulário concluido e o
pré pagamento efetuado (se necessário).
Pedidos contendo 50 unidades ou mais: 10 semanas adicionais após o recebimento do formulário concluido e o pré
pagamento efetuado (se necessário)

Parte 6
Tempo para mudança de linha (Flash Timing)*:
(*) Observação: Opções de tempo para mudança de linha nos aparelhos trimline são: 100ms, 300ms or 600ms.
Cabo para conexão de dados:
Configuração para o adaptador de energia: (Somente usado para aparelhos sem fio. Se você está pedindo telephone com
fio, deixe este espaço em branco):

Parte 7
Necessita tropicalização da placa de circuito:
1.
2.
A.
B.

Existe um custo adicional para encomenda com tropicalização (Olhar preço na guia de vendas CALA).
Haverá um tempo adicional para pedidos com tropicalização , como:
Pedidos contendo 49 unidades ou menos: 4 semanas adicionais após o recebimento do formulário concluido e o
pré pagamento efetuado (se necessário).
Pedidos contendo 50 unidades ou mais: 10 semanas adicionais após o recebimento do formulário concluido e o pré
pagamento efetuado (se necessário).

Parte 8
Nota fiscal fornecida por Cetis:

Obeservação: A Nota fiscal fornecida por Cetis irá conter os valores pagos pelo distribuidor.
Nota fiscal fornecida pelo distribuidor ou revendedor:

Observação: O distribuidor ou revendedor deverá submeter a nota fiscal até 3 dias úteis antes da data do produto ser
enviado. O distribuidor ou revendedor que irá fornecer a nota fiscal deverá colocar, pelo menos, o valor unitário cobrado
por Cetis. Nota fiscal com um valor menor do que o cobrado, não será aceita. Envie a nota fiscal por assinada por e-mail
para o service de atendimento ao cliente CALA (CALA@cetisgroup.com ) ou por fax para Amanda Roth no número 1
719.638.8757 e inclua a folha de rosto
Certificado de origem necessário para envio:
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Parte 9
Assinatura:

Data:

Nome completo:
Nome da empresa:
Email esse formulário para o service de atendimento ao cliente CALA (CALA@cetisgroup.com ) ou por fax para Amanda
Roth no número 1.719.638.8757 e inclua a folha de rosto.
Obervação: Se você ee o revendedor ou cliente que não esteja comprando diretamente com Cetis, por favor envie esse
formulário para a empresa distribuidora com quem esteja comprando nossos produtos.
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