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Termos e condições para a oferta promocional de
TRADE IN de instrumentos F6150 CPU1 e CPU2
A DOBLE e a ELECTRISA apresentam suas condições especiais para a realização da substituição dos
instrumentos F6150 antigos, por instrumentos F6150 novos.
Esta é uma condição especial por tempo limitado.
A promoção TRADE-IN consiste na substituição de instrumentos F6150 CPU1 e CPU2, cujo prazo final
válido para manutenção se encerra ao fim de 2020, conforme comunicado publicado pelo fabricante DOBLE
em 1 de junho de 2020 em seus canais digitais.
Instrumentos F6150e ou F6150sv tipo CPU 3 não são elegíveis para esta promoção TRADE-IN. Eles poderão
ser atualizados para CPU4 por um preço promocional;
Os instrumentos antigos serão substituídos por instrumentos F6150e ou F6150sv novos, tipo CPU 4,
conforme condições gerais apresentadas abaixo:
Condições gerais:
•

Os instrumentos antigos F6150 tipo CPU1 ou CPU2 deverão ser entregues a ELECTRISA como parte
de pagamento de um instrumento novo. O restante do valor deverá ser pago diretamente à
ELECTRISA a preços promocionais;

•

Os instrumentos antigos deverão obrigatoriamente estar em bom estado de conservação, completos
e com todas as suas placas e funcionalidades. Caso o instrumento possua algum dano ou defeito, o
instrumento terá que ser avaliado para sua elegibilidade para esta promoção. A aceitação ou a rejeição
do instrumento avaliado é prerrogativa da ELECTRISA;

•

A comprovação da funcionalidade do instrumento antigo poderá ser realizada de forma presencial ou
remota (através de vídeo gravado ou video-conferência). Uma vez aprovada a elegibilidade do
instrumento para esta promoção, não poderá haver alteração de estado, funcionalidade ou número
de série do instrumento no ato da troca;

•

O instrumento antigo deverá ser enviado pelo CLIENTE para ELECTRISA para inspeção final e o
instrumento novo somente será entregue ao CLIENTE após a validação final das condições do
instrumento antigo conforme prova apresentada. Caso o instrumento antigo apresente alguma
irregularidade funcional ou estética não reportada pelo CLIENTE, a ELECTRISA se reserva ao direito
apresentar um custo adicional pelo defeito apresentado;
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•

O instrumento antigo deverá ser entregue pelo CLIENTE no ato da retirada do instrumento novo.
O CLIENTE é responsável pelo frete de entrega do instrumento antigo e pela coleta do instrumento
novo. A ELECTRISA poderá realizar este serviço a um custo adicional;

•

Todos os opcionais de firmware existentes no instrumento antigo serão fornecidos e instalados no
instrumento novo sem custo adicional, ou seja, o instrumento novo terá as mesmas funcionalidades
de firmware que o instrumento antigo dado em troca como parte do pagamento;

•

Os instrumentos novos deste programa serão fornecidos com a mala de cabos padrão;

•

Instrumentos tipo CPU 1 ou CPU 2 que não possuam o opcional de firmware F6860 (Mensagens
GOOSE) serão trocados por instrumentos novos modelo F6150e CPU 4.
o Estes instrumentos podem ser substituídos por modelos F6150sv sem os opcionais de
firmware F6860 (GOOSE) e F6870 (Sampled Values). Esta opção está condicionada ao
número de instrumentos a serem negociados para esta promoção (veja mais abaixo em
Condições Especiais);
o Instrumentos tipo CPU 2 que possuam opcional de Firmware F6860 (Mensagens GOOSE)
serão trocados por instrumentos novos F6150sv CPU 4 com opcional F6860 instalado. O
opcional F6870 (Sampled Values) não será automaticamente incluso, podendo ser adquirido
adicionalmente caso desejado;

•

Novas funcionalidades de firmware podem ser adquiridas com valores promocionais em condições
que atendam esta promoção de TRADE-IN;

•

Opcionais de hardware tipo antenas GPS, sincronizadores, etc.. não fazem parte deste programa.

•

Os instrumentos novos obrigatoriamente terão números de série diferentes dos instrumentos
existentes entregues como forma de pagamento;

•

Os instrumentos novos possuem garantia de 1 ano contados a partir da data do fornecimento;

•

O prazo de importação é o usual de 6 a 8 semanas, podendo ser acrescido de um prazo adicional
dependendo das condições de demanda desta promoção;

•

Esta oferta não é válida para instrumentos F6300 e F6350. Estes instrumentos não fazem parte da
promoção de TRADE IN.

Condições Especiais para esta Promoção:
Troca de 2 instrumentos F6150 no mesmo pedido: cada instrumento substituído será fornecido com
uma licença de Protection Suíte 5.0 Profissional, sem custo adicional;
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•

Troca de 3 instrumentos F6150 no mesmo pedido: além de uma licença por instrumento, todos os
instrumentos serão substituídos por modelos F6150sv, independentemente de serem CPU 1 ou
CPU 2 sem opcional F6860 (os opcionais de firmware F6860 e F6870 não serão inclusos no
fornecimento do instrumento novo, mas poderão ser adquiridos a um preço promocional);

•

Troca de 4 instrumentos F6150 no mesmo pedido: todos os itens anteriores e ainda 1 (um)
treinamento de 5 dias para instrumento e software, em local determinado pelo cliente.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais estamos à disposição.

Atenciosamente,

Roberto Brandt
Diretor Comercial
Electrisa Soluções em Energia Ltda
CNPJ 51.200.483/0001-09
11 5073-4848 r. 1903
11 97543-0772
roberto@electrisa.com.br
electrisa@electrisa.com.br
www.electrisa.com.br
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