
Power Meter para GPON - OLP 87

R$ ______________

A forma de pagamento deve constar na proposta. Acessar planilha em excel, preencher dados cadastrais, 
forma de pagamento e assinatura em ambos documentos. Um validará o outro.

Nome Assinatura do Cliente Nome Assinatura do Vendedor Diretor Comercial Arsitec

Power Meter FTTx OLP-87

O Power Meter OLP-87 PON permite medições de potência simultâneas de
todos os comprimentos de onda de upstream e downstream em redes G-PON. 
O equipamento também é compatível com redes da próxima geração PON (X-GPON e 10G EPON). 
Esse instrumento já vem preparado para inspeção e certificação de conectores.

O pagamento via cartão de crédito, poderá ser efetuado por uma das bandeiras acima. 
O link será encaminhado em seu e-mail e será redirecionado para o site: www.boletofácil.com.br.

A  Arsitec não se responsabiliza por problemas e/ou demora na liberação do pagamento pelas operadoras 
de crédito e instituições bancárias. Caso não haja confirmação em nenhuma forma de pagamento, haverá o 
cancelamento do pedido e o produto voltará para o estoque estando disponível para nova aquisição.  

De acordo:                                                                                            São Paulo, ______/________/2018

O valor da entrada deve ser realizado através de depósito bancário na conta Arsitec e enviar comprovante 
para fiscal@arsitec.com.br e para seu vendedor. Arsitec Eletrônica Comércio e Serviços Ltda

CNPJ: 13.065.231/0001-25
Banco 341 Itau  Ag: 0390 c/c 53615-9

Eu, __________________________________________, portador do CPF Nº ______________________

proprietário do cartão de crédito,  reconheço a dívida no valor de R$ ________________ 

debitado em meu cartão de crédito final _____  parcelado em _____ X.

PROPOSTA DE VENDA VIA CARTÃO DE
CRÉDITO - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA 

 
  

Fabricante: VIAVI Solutions

Preços: Os valores dos itens acima são apresentados em Reais, considerando o cliente contribuinte de 

ICMS. Demais impostos inclusos.

Condições de pagamento a escolher: 20% de entrada e saldo em até 12x no cartão de crédito; Entrada + 

5 X no boleto bancário ou 5% de desconto para pagamento a vista.

Atraso de pagamento: Em casos de atrasos de pagamentos, os valores serão acrescidos de 3% (três 

porcento) de multa e juros de 0,33% pro rata die, desde a data do vencimento até a data de sua efetiva 

liquidação.

Prazo de entrega: Até 8 dias após pagamento efetuado e confirmado.

Transporte: Frete e Seguro por conta do cliente (em caso de pagamento em cartão de crédito, o frete 

deverá ser pela transportadora Arsitec por conta do cliente e pagamento a vista juntamente com a entrada)

Garantia: 36 (Trinta e Seis) meses contados a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação 

(Problemas decorrentes da má utilização  dos equipamentos não farão parte da manutenção de 

garantia).

Assistência Técnica:  É exclusivamente realizada pela Viavi Solutions.


