Selecione o serviço que você procisa Z1C
Aqui você vai encontrar a gama de servicios Z1C:
http://www.serviceslatamzebra.com/

FAZEMOS COM QUE OS NEGÓCIOS SEJAM TÃO
INTELIGENTES E CONECTADOS COMO
O MUNDO EM QUE VIVEMOS
Desenvolvemos tecnologia e soluções de acompanhamento para dar as empresas uma
visibilidade sem precedentes sobre seus negócios.

PORTFÓLIO
DE SERVIÇOS

SUPORTE
TÉCNICO

SERVIÇOS DE
REPARTO

COBERTURA PADRÃO
BENEFICIOS PARA ADQUIRIR
SERVICIOS ZEBRA
ZEBRA ONECARE
SERVIÇOS AVANÇADOS
SOLICITAR SERVIÇOS

Seleciones o número que atenda às suas necessidades:

Fazer o pedido na seguinte ordem:

Cliente
final

Parceiro

Distribuidor

Contratos
Zebra

Siga estes passos para comprar serviços Z1C
(Zebra One Care)
Passo 1:
Preencher o formulário de dados do pedido:
• Por favor preencher apenas com letras maiúsculas
• Por favor, não alterar o formato
• Por favor, preencha todos os campos obrigatórios (cinza)

Zebra
faturar para
Ordem de
Compra
Informação
Distribuidor
ou
Revenda

Usuário final

% Inclusão das taxas de impostos de
acordo com cada país

Quantidade
de
dispositivos
para os
quais você
irá adicionar
um contrato
de serviço
Z1C

Part# do
Serviço
Zebra One
Care (SKU)

Preço unitário
sem
desconto
(Preço da
Lista)

Desconto aprovado
para serviços Z1C

Não
modifique
este
campo!
Reservado
apenas
para os
funcionário
s ZEbra

Paso 2:
Preencher o número de série do formulário
• Preencher apenas em letras maiúsculas
• Não alterar o formato
• Incluir os números de séries dos dispositivos que você quer adicionar serviços Z1C

¿Donde encontrar el
“serial number” y el
“part number”?
Para portafolio EVM
(Comput movil,
scanners, WLAN,
RFID):

Para portafolio AIT
(Impresoras)

Step 3:
Complete “Ordem de Compra” y “Fatura”
• Anexar uma imagen da ordem de compra para Zebra
• Anexar uma imagem da factura para o cliente ﬁnal
• Não alterar o formato

Paso 4:
• Envie um e-mail com o Formulário prrenchido, solicitado Z1C + Ordem de
compra a Zebra + Fatura do cliente ﬁnal
• Enviar este formulário preenchido na totalidade da cadeia de compra seguinte:

Cliente
final

Parceiro

Distribuidor

Contratos
Zebra

