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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:

O CREDENCIADO deve:

Disponibilizar os serviços de reparo em garantia ou não;

Dar suporte técnico aos equipamentos listados no ANEXO 1;

Participar dos treinamentos oferecidos pela Honeywell a cada 02 anos ou, no momento em que a Honeywell
julgar necessário;

Procurar a Honeywell imediatamente em caso de produtos não treinados por seus técnicos;
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MODALIDADES DE ATENDIMENTOS:

2.1 – EQUIPAMENTOS EM GARANTIA DE FÁBRICA










Equipamentos em garantia devem ser reparados nas instalações do CREDENCIADO.
O atendimento deve ser oferecido na modalidade balcão.
Fretes entre o cliente final e o credenciado não são pagos pela Honeywell
Fretes entre o CREDENCIADO e a Honeywell, quando autorizado, ocorrem por conta da Honeywell.
Fretes por conta da Honeywell devem ser previamente aprovados. Não serão pagos sem aprovação
Consertar e devolver ao cliente em até 15 dias úteis.
Comunicar à Honeywell caso o prazo de 15 dias não possa ser cumprido.
Fornecer garantia de acordo com o certificado vigente.
Garantia abrange todas as partes do leitor desde que comprovado falha por defeito de fabricação

2.2 – EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA DE FÁBRICA
O CREDENCIADO deve:

Diagnosticar o problema do equipamento

Enviar orçamento prévio ao cliente, destacando valores de mão-de-obra e peças.

Enviar orçamento em até 10 dias úteis e, após resposta do cliente, liberar produto em até 05 dias úteis.

O valor dos serviços cobrados, não podem ultrapassar a média praticada na região.

A prática de valores abusivos podem acarretar em perda do credenciamento.

Despesas de transporte e deslocamento não são pagos pela Honeywell em nenhuma hipótese.
2.3 – CONTRATOS FIRMADOS ENTRE HONEYWELL E CLIENTE FINAL.


A Honeywell poderá nomear um credenciado para realizar atendimento a clientes que possuam contrato de
manutenção na região de atuação do credenciado mediante reembolso pós atendimento..
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FORNECIMENTO E POLÍTICA DE PEÇAS:
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O CREDENCIADO concorda em manter estoque mínimo de peças sobressalentes para reparos dos produtos
em garantia e fora da garantida.
Todas as requisições de peças serão feitas, exclusivamente, através área restrita do site da Honeywell
destinada ao CREDENCIADO
As peças fornecidas pela Honeywell são de uso exclusivo no reparo dos produtos
Não é permitida a venda de peças (spare parts) pelo CREDENCIADO, exceto acessórios.
O CREDENCIADO deve somente usar peças genuínas e fornecidas pela Honeywell.
O CREDENCIADO não deve aplicar acima de 40% sobre o valor da tabela de preços fornecida
periodicamente ou disponível no site da Honeywell (área restrita).

REEMBOLSO DE VALORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS:
A Honeywell não reembolsa o CREDENCIADO por custos de mão-de-obra;
A Honeywell reembolsará referente aos reparos de produtos em garantia de acordo com o ANEXO 3
As solicitações de reembolso deverão ser efetuadas através do site, na área restrita
Após análise e aprovação, a Honeywell autoriza a cobrança através de NF de prestação de serviços de
equipamentos em garantia contra a Honeywell com prazo de pagamento de 20 dias.




As peças utilizadas em produtos dentro da garantia serão repostas pelas Honeywell
A Honeywell não ressarcirá os reparos em garantia realizados pelo próprio CREDENCIADO que falharem
posteriormente por imperícia, imprudência e/ou negligência na realização dos serviços.
SISTENCIA TECNICA
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DEVERES:
5.1 - HONEYWELL









Promover treinamentos, fornecer manuais técnicos e suporte via telefone ou e-mail.
Fornecer ao CREDENCIADO um canal de comunicação para realizar compras de peças
Fornecer ao CREDENCIADO um canal para requisição de peças para reparos em garantia.
Fornecer ao CREDENCIADO um canal para consulta de preços e validação das garantias.
Fornecer tabela atualizada com valores de reembolso por equipamentos atendidos em garantia.
Divulgar os dados de contato do CREDENCIADO no site oficial
Divulgar os dados do CREDENCIADO na lista que acompanha os produtos
Não divulgar em hipótese alguma dados confidenciais dos credenciados sem prévia autorização.

5.2 - CREDENCIADO





Manter sua equipe técnica treinada para intervenção nos equipamentos Honeywell
Manter estoque mínimo de peças para atendimento imediato conforme demanda
Comunicar o mais rápido possível qualquer evidência de distorção da imagem da Honeywell.
Não praticar ações de marketing que envolva o nome da Honeywell sem aprovação por escrito dos
responsáveis pelo setor.

Comunicar à Honeywell os casos de impossibilidade de liberação de produtos em garantia dentro de 10 dias
úteis.

Comunicar à Honeywell os casos de impossibilidade de envio orçamento dentro de 10 dias úteis.

Nunca oferecer substituição de equipamentos por outros que não sejam da marca Honeywell.

Atualizar dados cadastrais caso haja alteração

Não divulgar informações confidencias adquiridas por meio de treinamentos
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6. PENALIDADES:






A Honeywell encaminhará ao CREDENCIADO uma notificação com prazo para resolução do problema em
caso de descumprimento das obrigações aqui estipuladas.
Caso o CREDENCIADO não sane o problema no prazo estipulado, a Honeywell, a seu exclusivo critério,
poderá proceder com o descredenciamento, sem que seja devido a este pela Honeywell qualquer valor título
de multa, perdas e danos e/ou lucros cessantes.
Em caso de reincidência do descumprimento de qualquer uma das obrigações aqui estipuladas por parte do
CREDENCIADO, a Honeywell, a seu exclusivo critério, procederá com o descredenciamento, sem que seja
devido a este pela Honeywell qualquer valor a título de multa, perdas e danos e/ou lucros cessantes.
Em caso de inatividade por 365 ou mais, o CREDENCIADO poderá perder o credenciamento mediante aviso
prévio;
Em caso de excesso de insatisfação por parte dos cliente finais mediante análise da Honeywell, o
CREDENCIADO poderá perder o credenciamento;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os anexos a este instrumento fazem parte integrante do mesmo. Entretanto, de tempos em tempos
poderão sofrer alterações em virtude de lançamento de novos produtos, mudança de preços e/ou qualquer
ato ou fato que a Honeywell entenda como motivador para tais mudanças.
Nesse sentido a Honeywell encaminhará ao CREDENCIADO o novo ANEXO, através de e-mail ou carta
registrada, especificando a data a partir do qual este novo Anexo passará a ter vigência e ao qual o
CREDENCIADO, desde já, compromete-se a cumpri-lo, em nada alterando qualquer uma das obrigações
aqui estipuladas.

ANEXO 1 – Relação de equipamentos atendidos pelo credenciado.
IMPRESSORAS
INTERMEC

LEITORES

IMPRESSORAS
HONEYWELL

IMPRESSORAS
DATAMAX

Voyager 9520

Voyager 1200

PC42

PC42

E-CLASS

Voyager 9540

Voyager 1250

PC43D

PM42

H-CLASS

Eclipse 5145

Hyperion 1300

PC43T

I-CLASS

Solaris 7820

Voyager 1400

PD43

M-CLASS

Orbit 7180

Voyager 1450

PM43

1602g

1900g

Youjie

Solaris 7980 (NOVO)

Em caso de recebimento de qualquer outro modelo de equipamento Honeywell do seguimento de
automação que não esteja listado acima, este deverá ser encaminhado para o laboratório central por meio
de uma solicitação de RMA (e-mail para centrodereparos@honeywell.com)
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ANEXO 2 – Relação de peças do kit minimo de manutenção:
Item - Código - Descrição Qtde

ANEXO 3 – Relação dos valores de reembolso por equipamentos atendidos em garantia:
Tabela de valor de reembolso
Linha Leitores:
Reembolso em R$45,00
Linha Youjie:
Reembolso em R$15,00
Linha Impressoras Desktop:
Reembolso em R$80,00
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