
FR-DVS-014 

 

Cliente:* Endereço:*   

CNPJ/ CPF:* Inscr. Estadual:* Telefone:* 

Responsável pelo envio:* E-mail:* Setor:  

 

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Declaramos para os devidos fins e para o fisco em geral, que estamos remetendo os materiais listados abaixo, para manutenção na empresa H. Strattner & Cia Ltda., CNPJ:  

33.250.713/0007-58, Inscrição Estadual: 206412924110, situada a Av. Tucunaré 550, 5º Andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06460-020. 

QTD.* Descrição do Material* Referência N° Série/ Lote* Descrição do problema* Acessórios? (se sim, descreva) * Valor do material Garantia* 

        

        

        

        

        

         

        
Garantia = Em caso de garantia, favor enviar cópia digitalizada da nota fiscal de compra referente ao material e assinalar "SIM" no campo Garantia. 

Em atendimento à RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 da ANVISA, declaramos que estamos encaminhando os materiais listados acima para manutenção na 

empresa H. Strattner & Cia Ltda., CNPJ: 33.250.713/0007-58, Av. Tucunaré 550, 5º Andar - Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06460-020, devidamente higienizados e esterilizados 

estando livres de agentes contaminantes.  

Privacidade e Proteção de Dados. 

· A H. Stattner & Cia LTDA, preocupada em proteger seus dados, emprega seus melhores esforços para atender adequadamente às exigências legais de privacidade e proteção de dados. 

·  Coletamos os dados fornecidos por você para elaboração de orçamento, emissão de nota fiscal, envio de material publicitário, promoções, manteremos você em nossa base de clientes e nosso contato pode 

ser por e-mail, ligação e WhatsApp. 

·  Mas não se preocupe, caso não queira receber nosso contato, a qualquer momento você pode solicitar sua exclusão, basta enviar sua solicitação para privacidade@strattner.com.br 

 

Assinatura e Carimbo:*________________________________                                                                                                          Data:* ____/____/____ 

* CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

Nota de esclarecimento: Este documento só será válido com todos os campos obrigatórios preenchidos. Vale ressaltar que, o carimbo pode ser da instituição, setor ou do responsável 

pelo envio dos materiais. Se não houver carimbo dos citados anteriormente, poderá ser preenchido por: CREA, CFT, COREN ou CRA. 

mailto:privacidade@strattner.com.br

