Caro Cliente,
Obrigado por considerar equipamentos Cisco,
Para poder adquirir equipamentos Cisco Autênticos, Novos, e
Autorizados para a sua Empresa com Garantia e Suporte da Cisco e
acompanhados por uma licença válida para utilizar o Software Cisco
recomendamos que proceda do seguinte modo:







Solicite ao seu fornecedor para confirmar por escrito que o
equipamento fornecido foi reportado à Cisco como vendido a si,
o cliente final.
Solicite ao seu fornecedor para lhe entregar uma Carta de
Autorização de Fabricante.
Se tiverem actualmente na vossa posse equipamentos Cisco
adquiridos e tenham dúvidas sobre a sua origem ou legitimidade,
poderemos auxiliá-los e verificar a genuidade dos mesmos e
ajudá-los a proteger a vossa infraestrutura. Para tal, podem
enviar-nos o número de séries dos mesmos para a equipa de
canal e faremos a pesquisa.
Incluir uma cláusula de Proteção da Marca nos vosso termos e
condições de compra.

Para questões ou recomendações, por favor, referir-se ao
brandprotection@cisco.com ou visite o site www.cisco.com/go/brandprotection
Para verificar o estatuto da Parceria Cisco do seu fornecedor aceda ao
www.cisco.com/go/partnerlocator ou contacte a equipa Cisco
responsável pelo território em que atua.
Aguardamos a oportunidade de o assistir.
Sincereramente,

Protecção da Marca Cisco EMEA
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Uma Cláusula de Protecção de
Marca pode ser incluida nos
termos e condições de
compra:
O fornecedor garante que o
equipamento de rede fornecido:







Vem do canal autorizado do
fabricante.
Está elegível para garantia
do fabricante.
Está elegível para suporte
do fabricante e o serviço
está em concordância com
as politicas do fabricante.
Vem acompanhado de uma
licença de software válida.
É reportada de volta ao
fabricante como fornecida
ao cliente final.

Já tem equipamento Cisco nas
vossas instalações?
Podemos efectuar uma análise à
sua rede. Este processo simples
começa com uma lista de
números de série do seu
equipamento Cisco instalado.

