
PROGRAMA  
DE ASSIS TÊNCIA 
AO CLIENTE R-Series
Nosso compromisso é fornecer a você um suporte 5 estrelas!
O Programa de Assistência ao Cliente da Creaform oferece suporte e uma ampla gama de serviços em 
vários idiomas para que você possa aproveitar ao máximo nossos produtos e soluções. Nossas instalações 
sofisticadas, seguras e climatizadas possuem tecnologia de ponta, garantindo o cumprimento rigoroso de 
normas e regulamentos em qualquer serviço de manutenção e reparo.

Livre-se das preocupações com manutenção e aproveite a cobertura global de reparos para todos os 
hardwares e softwares da Creaform. Independentemente de você precisar acessar nossos últimos 
lançamentos de software e nossa base de conhecimento ou de precisar de uma unidade emprestada 
enquanto o seu dispositivo estiver sendo reparado, temos o plano ideal para as suas necessidades.
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 – Manutenção anual sem tempo de inatividade 1

 – Linha de assistência técnica ilimitada e dedicada para assistência remota rápida disponível 24/7

 – Cobertura de garantia completa para todos os equipamentos de medição 3D da Creaform 2

 – Atualizações de todos os módulos de software da Creaform supervisionados por um especialista

 – Possibilidade de empréstimo de equipamentos de medição 3D da Creaform durante a realização de qualquer serviço 

 – Envio do equipamento emprestado no próximo dia útil 3

 – Acesso à base de treinamento através da nossa Central de Atendimento ao Cliente

 – 25% de desconto em treinamento adicional 4

R-Series
Minimiza tempos de inatividade quando seu equipamento precisar de reparos ou manutenção

(1) Manutenção-padrão anual: substituição do artefato do usuário para HandyPROBE, MetraSCAN 3D e MaxSHOT 3D. (2) Danos causados pelo manuseio/uso indevido do dispositivo estão excluídos da garantia. 
(3) Atrasos na entrega dos Centros de Reparo da Central de Atendimento ao Cliente da Creaform para os locais dos usuários finais podem ocorrer devido a regulamentos e requisitos alfandegários. Entrega no local 
(DAP) pode ser aplicada, excluindo taxas, direitos alfandegários e impostos. (4) Não se aplica em despesas de voo, viagem e hospedagem. (5) Sob certas condições. Taxas adicionais se aplicam a esta opção.

Opção de cobertura de acidentes
 – Disponível para sistemas com PCC ativo 5

 – Opção para reparar danos causados por usuários não cobertos pela garantia  
de peças e mão de obra

 – Máximo de um acidente


