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  Instruções para devolução de peça(s) 

 
Facilitamos o processo de devolução.  Guarde esta embalagem e a 
utilize para devolver as peças com defeito no prazo de 10 dias. Siga as 
instruções abaixo para minimizar os contatos de acompanhamento, e 
possíveis cobranças, da Cisco para danos relacionados ao hardware não 
devolvido. 
 

 

 Imprima uma etiqueta online ou entre em contato com a transportadora local 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

As transportadoras entrarão em contato para confirmar 

a retirada antes de enviar um motorista para recolher a 

 peça! 
 

  POWR Locais suportados 

United States, Canada, Brazil, Columbia, Mexico, Argentina, Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, 
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela 
 

Instruções Especiais 

• Brazil – Os regulamentos locais exigem a emissão de uma Nota Fiscal. 

• Bolivia, Columbia, Honduras, & Peru – Os regulamentos locais exigem o envio dos documentos de 
importação originais para os produtos acima de um certo valor. Se a peça foi comprada / importada por 
terceiros, o cliente poderá ter que obter esses documentos. 

• Locais não suportados – Para países que não estão listados nos locais suportados, a Cisco não possui 
retorno local ou serviços para o retorno. O cliente final é responsável pelos custos de transporte e 
alfandegários para devolver peças defeituosas de volta ao armazém nos Estados Unidos. 
 

Instruções de embalagem 

• Utilize as pulseiras antiestáticas para evitar danos causados por estática ao manusear as peças. 

• Reutilize a embalagem das peças de reposição para devolver o hardware que foi substituído. 

• Lacre com segurança todas a caixas e anote os números de RMA de forma clara do lado de fora de cada 
caixa. 
 

Outras informações para devoluções 

  

Para perguntas, visite o Portal de Devoluções da Cisco em: 
https://www.cisco.com/c/en/us/support/rma_portal.html  
 
 
 
 

Fale conosco: 

https://cisco.com/go/rmareturn 

 

 

Continuaremos solicitando as peças não devolvidas até recebermos sua remessa.  

Devolva as peças no prazo de 10 dias!  

Online from MOST countries 

1. Acesse www.cisco.com/go/logistics 

2. Faça login no POWR e sigas as instruções 

3. Imprima a etiqueta de transporte e a coloque nas 

caixas 

4. A transportadora entrará em contato com você 

para confirmar a retirada. 

Mexico, Peru, Ecuador, & Bolivia 
 
Ligue para a FHL:recolecciones_cisco@gfh.com.mx 
  or 01.800.1123.459 or 55.5000.3064 (Mexico) 
  or 5656303 (Peru)  or 2118768 (Bolivia) 

Ligue para a UPS: upscoletas@ups.com  
  or 55.11.4898.7558    (Incluir Nota Fiscal) 

Brazil 

Ligue para a UPS: cisco@ups.com  
  or 888.525.2077 x2997 

Other Countries 
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