
MITUTOYO CLUBE
Um Clube de Vantagens
para a sua Empresa

Criado para todos os clientes* que efetuarem
compras diretas na Mitutoyo Sul Americana.
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TAGENS ÚNICAS PARA SUA EM
PRES
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Veja ilustração com
exemplos no verso

¹ Pessoa Jurídica - Consumidor Final

² Serviços diversos: Assistência técnica, calibração,
conserto, reforma, retrofting, medição de peças, cursos,
livros, material didático e contratos de manutenção.

³ Bônus não Cumulativos com outras promoções da Mitutoyo

Todo cliente pessoa jurídica¹
domiciliada no território brasileiro,

terá direito a receber sobre suasBônus
compras de produtos no valor equivalente a

2% do VALOR TOTAL da NOTA
FISCAL (excluso IPI).

Bônus são CUMULATIVOS³ a cada
compra realizada e poderão ser

utilizados para abater até 30% das
próximas compras com base
no preço de lista em vigor.Bônus poderá ser resgatado,

parcial ou integral, para aquisição
tanto de equipamento na venda

direta, como também em
serviços diversos²

Resgate do Bônus será feito, na
forma de desconto comercial

no pedido de compra em cada
fechamento de negócio.

O cliente decide quando e como
deseja utilizar seus Bônus,

bastando para isso a manifestação
de sua intenção.

BÔNUS 2%

COMO USAR

ONDE UTILIZAR

QUANDO UTILIZAR

RESGATE DO BÔNUS
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Exemplos de Aplicação
e Informações Gerais

COMO UTILIZAR OS SEUS BÔNUS GANHOS COM A
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
• Cliente possui R$ 2.000,00 em Bônus acumulado
• Na compra de produto no valor de R$ 18.000,00

O cliente autoriza o uso integral* do bônus
• É emitido o Pedido de Compra com desconto de R$ 2.000,00
• Equipamento é vendido por R$ 16.000,00
• Cliente paga R$ 16.000,00

•

• Cliente acumulou mais R$ 320,00 para próxima compra
*limite de 30%

*limite de 30%

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO / CALIBRAÇÃO
• Cliente possui R$ 1.000,00 em Bônus
• Calibra instrumentos no valor de R$ 2.000,00
• Cliente autoriza o Pedido de Compra com

desconto de R$ 600,00*
• Cliente paga R$ 1.400,00
• Cliente continua com R$ 400,00 em Bônus

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO / CURSO
• Cliente possui R$ 1.000,00 em Bônus
• Inscrição no curso no valor de R$ 600,00

• Cliente autoriza o Pedido de Compra com desconto
de R$ 180,00*

• Cliente paga R$ 420,00

• Cliente continua com R$ 820,00 em Bônus para
próxima compra *limite de 30%

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO / CONSERTO, REFORMA,
INSPEÇÃO, ETC
• Cliente possui R$ 1.000,00 em Bônus acumulado
• Contrata serviço no valor de R$ 3.000,00
• Cliente autoriza o Pedido de Compra com desconto

de R$ 900,00*
• Cliente paga R$ 2.100,00
• Cliente continua com R$ 100,00 em Bônus para próxima compra

*limite de 30%

ADESÃO AO PROGRAMA
MITUTOYO CLUBE

VALIDADE DO PROGRAMA
MITUTOYO CLUBE

OUTRAS DISPOSIÇÕES

• Os clientes deverão ser exclusivamente Pessoas
Jurídicas - Consumidor Final, domiciliados no
território brasileiro.

•

O Programa Mitutoyo Clube terá início no dia
15/05/2017 com validade até o dia 31/07/2020

•

•

O Programa Mitutoyo Clube poderá, a critério da
Mitutoyo Sul Americana ser alterado de forma a
contemplar outros benefícios para o cliente.

No caso da Mitutoyo Sul Americana optar,
a seu criterio, por encerrar este programa
antecipadamente, se compromete a informar a
todos os seus clientes que possuam bônus, por
meio eletrônico, e/ou pela home page da empresa,
no mínimo com 6 (seis) meses de antecedência.
Após este período de 6 (seis) meses todos os bônus
acumulados e porventura não utilizados perderão
automaticamente a validade.

Linha de Produtos

Estrutura de Serviços

Mais de 6.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos,
Equipamentos deAltíssima Exatidão e Soluções Especiais.

Conheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

ENDEREÇO COMERCIAL | FÁBRICA:


