CONDIÇÕES PARA COBRIRMOS ORÇAMENTO
Temos a intenção de cobrir ofertas mediante orçamentos por escrito passado a nós por meio
de e-mail em papel timbrado pela concorrência e comprovação da veracidade dos mesmos
pelo departamento financeiro.
Sendo assim, é necessário o envio para o e-mail serrafita@serrafita.com.br dos dados técnicos
do equipamento cotado pela concorrência para avaliação.
ATENÇÃO:
Sendo válido apenas para máquinas novas NACIONAIS OU IMPORTADAS que tenham a
capacidade de corte similar em DIAMETRO OU SEJA, EM MATERIAIS REDONDOS e NA
LARGURA, não sendo válido para apenas a abertura de morsa, pois maquinas de tamanhos
menores podem ter a mesma abertura de morsa, porém, diâmetros de corte diferentes e é isso
que determina a robustez do equipamento.
As máquinas novas e outras marcas também devem apresentar as mesmas funcionalidades do
modelo da SRamos sendo imprescindível que no orçamento tenha a capacidade de corte em
diâmetro, e que as máquinas sejam de estrutura técnicas semelhantes.
Veja como funciona:
Por exemplo, a serra SRAMOS 260 serra até 260 mm de diâmetro, ou seja, 10 polegadas,
então o equipamento novo similar de outra marca que está sendo cotado deve atender ao
mesmo diâmetro do modelo SRAMOS, e deve conter também características técnicas
semelhantes.
As serras SRAMOS são mais modernas por terem controle digital de velocidade (com inversor
de frequência). Os nossos modelos com sigla G possuem tesoura giratória.
Em caso de dúvidas, envie todos os modelos que sua empresa está cotando para nossa equipe
técnica no e-mail serrafita@serrafita.com.br. Assim vamos avaliar honestamente e lhe informar
se há diferenças entre eles.
Entre em contato conosco e faça sua consulta, solicitando um orçamento pelo link contatos.
Temos todo o interesse em que feche conosco seu pedido.
A Ramos Industrial não se compromete cobrir as ofertas se forem constadas as seguintes
situações: discrepância de capacidade de corte, ou ainda se alguma clausula acima descrita não
for atendida.
FRETE POR CONTA DO COMPRADOR
RAMOS INDUSTRIAL (14) 3263 1842. (este telefone também é whatsapp)

