
1. Inscreva-se 2. Acumule pontos 3. Resgate 

Como me inscrevo e veri�co meu saldo de pontos?
Acesse http://www.epson.com/SureColorRewards
Crie uma conta de usuário e uma senha ou digite suas informações, caso já esteja cadastrado
Procure pela etiqueta Epson Rewards na embalagem do seu produto 
Raspe o código secreto e comece a ganhar pontos
Digite as informações necessárias no site

Você já está ganhando pontos com o Epson Rewards!

SureColor®

F570 Rewards

O que é o programa Epson Rewards da SureColor® Série F?

É muito fácil participar!
Basta efetuar o registro em nosso site para começar a acumular pontos.

É um programa de benefícios, no qual pontos são acumulados através do uso da tinta original
Epson. Oferecemos excelentes benefícios aos usuários das impressoras SureColor® Série F,
tal como a troca dos pontos por garantia estendida e até mesmo, por descontos em um novo
equipamento. Programa Epson Rewards - um programa inovador com benefícios incomparáveis!

Com cada compra de tinta ou mídia participantes, você ganha pontos valiosos que podem 
ser usados na troca de prêmios com o Epson Rewards. Consulte as tabelas seguintes 
para ver quantos pontos você ganha com cada produto e veri�que quais prêmios pode 
obter com os seus pontos.

Oferece mais oportunidades para você ganhar benefícios!
Epson Rewards SureColor® F



Descontos2

Para mais informações sobre o programa Epson Rewards, acesse:
http://www.epson.com/SureColorRewards

Regras e restrições

1- As garantias estendidas estão disponíveis apenas para as impressoras SureColor® Série F registradas no programa Rewards, que tenham sido 
registradas no momento da compra. Também é necessário que as impressoras estejam cobertas pelo plano de serviço. As garantias estendidas 
subsequentes devem ser adquiridas antes que os contratos de garantia atuais (ou os originais do primeiro ano de garantia limitada na data da compra) se 
expirem. O número máximo de garantias estendidas que podem ser adquiridas por impressora é de 2 (totalizando dois anos de serviço após a data de 
vencimento do primeiro ano de garantia limitada da impressora). 2- Os descontos são sobre o preço sugerido ao consumidor do produto ou serviço no 
momento em que os pontos são trocados. O preço sugerido ao consumidor pode mudar de tempos em tempos sem prévio aviso.
Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada, e Better Products for a Better Future e SureColor são marcas comerciais da Seiko Epson 
Corporation. Todos os demais nomes de marcas e produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2020, Epson America, Inc. CPD- LP101264 11/19

Tinta Pontos

UltraChrome® DS preta

UltraChrome® DS magenta

UltraChrome® DS ciano

UltraChrome® DS amarela

50

50

50

50

ServiçosDesconto Pontos necessários

50%

75%

100%

SureColor® F570

SureColor® F570

SureColor® F570

3500

5000

7000

ProdutoDesconto Pontos necessários

10%

25%

SureColor® F570

SureColor® F570

5000

10000

Acesse http://www.epson.com/SureColorRewards
Digite o seu nome de usuário e sua senha
Veri�que o seu saldo de pontos
Troque seus pontos por DESCONTOS em GARANTIAS ESTENDIDAS¹meus pontos?

Como faço 
para resgatar 

A Epson ajuda você a desenvolver seus negócios
Seminários para aplicações especí�cas
Promoções especiais
Cuidamos do seu investimento com nossas garantias estendidas
Apoiamos o crescimento do seu negócio com descontos em produtos e consultas para
clientes de alta produção

Epson do Brasil:
0800-007-5000


