REGRAS DE
BONIFICAÇÃO
Conheça todos o benefícios de sua empresa ao entrar no programa
“VANTAGENS TOP 10 FRISOKAR”
•Garantia clara de descontos que sua empresa irá receber, controlado por você.
•Ganho garantido no programa TOP 10 de acordo com o crescimento de suas compras.
•Garantia Frisokar dos produtos entregues e total compromisso com a qualidade.
COMO FUNCIONA :
•Verifique seu faturamento mensal incluindo impostos e veja a faixa de descontos que sua
empresa se enquadra nas tabelas abaixo. Os descontos serão concedidos a partir do primeiro
dia útil do mês subseqüente à apuração do faturamento total da empresa no mês anterior. Não
serão aplicados os descontos aos produtos classificados como revenda, componentes com preços
diferenciados e/ou promocionais e Kits de cadeiras.
Exemplo: O cliente comprou (faturamento efetivo), no mês de Agosto/2018, R$ 49.000,00, então
sobre toda compra que efetuar no mês de Setembro/2018, não importando o valor, terá desconto
de 5% (cinco por cento), com exceção dos produtos classificados como revenda, componentes
com preços diferenciados e/ou promocionais e Kits de cadeiras:


•A apuração do faturamento não é cumulativa.


•Só serão apurados os valores das compras com pedidos faturados dentro do mês,
excluindo-se aqueles que ficarem em carteira para faturamento no mês seguinte.

•O cliente com atraso nos pagamentos e/ou inadimplência no período, perderá o direito
às vantagens TOP 10;

•A Frisokar reserva o direito de extinguir e/ou alterar o programa de VANTAGENS TOP
10 a qualquer momento para se adequar às mudanças nas realidades do mercado;

•Essa tabela entrará em vigor para os valores faturados em Agosto/2018, incidindo no
faturamento de Setembro/2018.
PREZADOS CLIENTES
Em virtude do reajuste aplicado nos preços de nossos produtos e visando o equilíbrio dos valores
da tabela de descontos, estaremos atualizando os valores para cálculo mensal da referida tabela,
como segue:

REGRAS DE
BONIFICAÇÃO
FATURAMENTO

DESCONTO (%)
10%

R$ 120.000,00
R$ 93.000,00

a

R$ 119.999,99

9%

R$ 83.000,00

a

R$ 92.999,99

8%

R$ 68.000,00

a

R$ 82.999,99

7%

R$ 56.000,00

a

R$ 67.999,99

6%

R$ 44.000,00

a

R$ 55.999,99

5%

R$ 31.000,00

a

R$ 43.999,99

4%

R$ 17.000,00

a

R$ 30.999,99

3%

R$ 8.000,00

a

R$ 16.999,99

2%

R$ 4.000,00

a

R$ 7.999,99

1%

REGRAS


•O valor das compras (faturamento) será soma do total das faturas (impostos inclusive);


•O cliente inadimplente, ou que atrasou pagamentos no mês anterior, perde o direito a
bonificação;


•O valor da base será sempre as compras efetivamente no mês anterior;



•Não será cumulativa, ou seja, será considerado faturamento de um mês apenas;



•Não serão considerados pedidos colocados e não faturados dentro do mês base;


•A Frisokar reserva o direito de extinguir, e ou alterar esse plano de bonificações a qualquer
momento, para se adequar à realidade do mercado.


•Certos de vossa compreensão colocamo-nos a vossa disposição para maiores esclarecimentos.

