
Perguntas frequentes sobre o Plano de extensão do pagamento 

Para melhor satisfazer as necessidades de gestão de despesas de capital dos nossos clientes, a Trimble NV                 
lançou o Plano de extensão do pagamento ou "EPP" (Extended Payment Plan). O Plano de extensão do                 
pagamento permite que um cliente da Trimble NV elegível reparta os custos de aquisições de hardware elegíveis                 
ao longo de um período de tempo estabelecido. Desta forma, os nossos clientes podem implementar as                
soluções de vídeo inteligente e telemática da Trimble líderes do setor, sem a necessidade de um investimento                 
inicial significativo.  

Seguem-se respostas a perguntas comuns sobre o Plano de extensão do pagamento: 
 
Como funciona? ● Assim que obtiver aprovação para participar no EPP e finalizar os termos da sua              

aquisição de hardware, receberá uma Adenda EPP e um formulário de           
encomenda identificado como uma Encomenda EPP. Tem de confirmar o          
formulário de encomenda e assinar a Adenda EPP para usufruir do EPP. Não é              
possível acordar alterações aos termos da Adenda EPP. 

● O EPP será aplicado a todas as aquisições de hardware indicadas na encomenda             
EPP e a todos os custos de envio associados.  

● A Adenda EPP irá especificar o número de prestações mensais de valor igual             
relativas aos custos do EPP. 

● As faturas do EPP são pagáveis de acordo com os termos estabelecidos no             
Contrato-base.  Pode liquidar o saldo do EPP restante em qualquer altura. 

Quando são iniciados 
os pagamentos? 

O pagamento das prestações mensais relativas aos produtos adquiridos indicados          
na encomenda EPP será iniciado no segundo mês após o mês em que os produtos               
lhe foram enviados. Por exemplo, se o envio de 20 unidades PCT elegíveis para o               
EPP ocorrer a 15 de março, o pagamento das prestações mensais relativas ao preço              
de compra dessas 20 unidades PCT e aos custos de envio associados terá início em               
maio. Isto significa que, se os produtos lhe forem enviados em lotes, os pagamentos              
mensais serão iniciados em função de cada lote. 

É um programa de 
leasing ou 
financiamento? 

 

Não, não é um programa de leasing. Está a adquirir hardware e a pagar-nos o preço                
de compra e os custos de envio associados ao longo de um período de tempo               
estabelecido, em lugar de uma prestação única. 

Existem requisitos de 
elegibilidade? 

Sim. Os clientes têm de cumprir determinados requisitos de elegibilidade de           
crédito para serem elegíveis para o EPP. Prevemos que a maioria dos clientes seja              
elegível. Poderemos ter de lhe fazer algumas perguntas adicionais para verificar a            
sua elegibilidade. Em última instância, cabe à Trimble NV tomar decisões sobre a             
disponibilização do programa EPP, a alteração do programa e dos termos de            
elegibilidade de futuras aquisições EPP e a elegibilidade de um cliente para o EPP.              
No caso de determinarmos que a sua capacidade de crédito não cumpre os nossos              
critérios mínimos para continuar a participar no EPP, poderemos cessar a extensão            
dos termos do seu EPP e exigir que os envios futuros ao abrigo da Adenda EPP lhe                 
sejam faturados por inteiro no momento do envio. 

A Trimble pode sempre negar o acesso de um cliente ao EPP.  

Que tipos de produtos 
são elegíveis para o 
EPP? 

Todo o hardware adquirido com um Formulário de encomenda é elegível para o             
EPP. A instalação, a formação, o desenvolvimento e outros serviços não são            
elegíveis 
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É necessário um 
compromisso de 
subscrição mínima?  

No caso de aquisições de dispositivos de telemática de bordo para serviços de             
telemática e de aquisições de aparelhos DVR para serviços de Vídeo inteligente, é             
necessário adquirir uma subscrição de telemática ou vídeo inteligente com, pelo           
menos, o número de meses do pagamento das suas prestações a fim de ser elegível               
para utilizar o EPP para esses dispositivos e aparelhos DVR. Por exemplo, se estiver              
a efetuar o pagamento de 36 prestações mensais, é necessário adquirir uma            
subscrição de serviço de, pelo menos, 36 meses. 

No caso de aquisições de hardware só de visualização para atualização que não             
exijam uma subscrição associada, não é necessária a aquisição de uma subscrição            
mínima correspondente. 

E se um produto 
indicado no EPP for 
danificado ou 
inutilizado? 

Se uma unidade do hardware do EPP for danificada ou inutilizada, de tal forma que               
necessite de ser substituída por si, ocorrerão duas situações: 

● Permanecerá responsável pelo pagamento das prestações mensais       
restantes relativas ao produto do EPP danificado ou inutilizado; e 

● Se necessitar de uma unidade de substituição, será responsável pela          
aquisição e instalação do produto substituto, bem como pelos custos e           
despesas inerentes. 

O que acontece se 
cessar 
antecipadamente a 
minha subscrição ou 
não pagar as minhas 
faturas? 

Se decidir cessar antecipadamente a sua subscrição de serviço relativa a uma CDB             
ou um DVR antes de efetuar o pagamento de todas as prestações, segundo o nosso               
critério, a quantia restante devida à Trimble por essa CDB ou esse DVR tornar-se-á              
imediatamente exigível por inteiro. 

Além disso, em caso de incumprimento do pagamento de uma fatura do EPP             
durante mais de 90 dias, segundo o nosso critério, a quantia restante devida à              
Trimble ou as aquisições de hardware ao abrigo dessa fatura tornar-se-ão           
imediatamente exigíveis por inteiro. 

Posso fazer 
encomendas adicionais 
ao abrigo do plano de 
pagamento? 

A participação no EPP é determinada em função de cada encomenda. Se solicitar os              
termos do EPP numa futura aquisição, terá de assinar uma nova Adenda EPP e um               
novo formulário de encomenda para essa aquisição. 

Se tiver outras dúvidas, contacte o seu representante de Vendas. 
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