VIVA O EUROPEU 2016
NA SUA CIDADE
www.funzone.pt

PROPOSTA FUNZONE
COM PAINEL LED

A Critec, Lda surgiu em 2003, sustentando o seu crescimento na oferta de um serviço criativo e personalizado. Procura encontrar soluções criativas adaptadas à necessidade dos
seus clientes, e ao longo do seu percurso aproveitou para ganhar experiência, adquirir
conhecimento, evoluir processos e principalmente reunir uma equipa capaz de responder
cada vez melhor aos desafios que lhe são lançados.
Em 2008 alargou a sua oferta de produto e serviços e avançou para os Painéis Led. Foi
neste momento que surgiu a primeira “Fun Zone”, na cidade de Águeda, aquando o Europeu de Futebol 2008. Desde o seu nascimento, já foram instalados 14 painéis Led nas
zonas Centro e Norte de Portugal. Durante o Mundial de Futebol de 2010 e o Europeu de
2012 foram realizados três eventos “Fun Zone”, em três municípios.
Neste sentido, a Critec propõe a criação de uma “Fun Zone” no seu município. Um espaço
dinâmico de futebol e lazer, um evento que pensa nas pessoas e para as pessoas. O
cenário ideal para este tipo de evento são as praças centrais ou de grande visibilidade da
sua cidade, não só pela fácil acessibilidade do público em geral, como do impacto visual
que se pretende atingir. Nesta “Fun Zone” o público poderá assistir à transmissão dos
jogos que serão realizados durante o Mundial 2014, através de um Painel Led com 4x3m.

LET’S DO THIS
HAVE FUN & WIN
Imagina a sua cidade a vibrar num ambiente futebolístico,
passear e desfrutar de uma bebida, conviver
e assistir a jogos de grande qualidade?

TERMOS E CONDIÇÕES
Esta Proposta substitui e anula todas as anteriores.

EUROPEU 2016

VALIDADE DA PROPOSTA
Esta proposta é válida até 21 de Março 2016.

PLANOS DISPONÍVEIS

CONDIÇÕES PAGAMENTO
50% na adjudicação, restantes 50% antes da entrega do Painel
Led.

PAINEL LED 4 X 3 MT P12
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PAINEL LED 4 X 3 MT P6
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Contate-nos pelo telefone 234 100 049 ou pelo e-mail info@funzone.pt. Teremos todo o gosto em poder porpor a nossa melhor cotação.

NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL
O Cliente irá nomear um responsável, que o represente na interlocução com o Gestor de Projecto da Critec. Todas as conversações passarão por estas duas pessoas, que terão a responsabilidade de tomar todas as decisões operacionais e funcionais no
projecto, fornecer todas as informações e recursos necessários
durante o decorrer do projecto.
AUTORIZAÇÃO PARA USO COMO REFERÊNCIA
A Critec gostaria de poder utilizar o nome do Cliente e o projecto
em causa como sua referência em propostas, apresentações e
material de marketing que venha a elaborar. Caso o cliente não
permita tal utilização, agradecemos que nos informe por escrito.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
A Critec compromete-se a garantir a confidencialidade sobre
todos os dados disponibilizados pelo Cliente ou por terceiros e
sobre toda a informação que venha a ter conhecimento, não os
disponibilizando a quaisquer outras entidades, salvo autorização expressa do Cliente.
A Critec assume, igualmente, o compromisso de remover e destruir, no final do projecto, todo e qualquer tipo de registo (magnético ou em papel) relacionado com o projecto, que não venha
a ser necessário para projectos consequentes e que o Cliente
considere como de acesso privilegiado.
Igualmente o Cliente deverá garantir que não utilizará em proveito de terceiras entidades o “know-how” e as metodologias de
trabalho específicas adoptadas neste projecto pela Critec e seus
parceiros.

A sua reparação, em caso de troca de acessórios é efectuada
num prazo máximo de 30 dias, e em caso de avaria grave, pela
substituição num prazo máximo de 90 dias.

FORNECIMENTO
Cabe à Critec, Lda o fornecimento do referido LED Screen.
Cabe ao cliente a colocação, por conta própria, de ligação à Internet, instalação eléctrica e sinal TV no LED Screen.

ASSISTÊNCIA
Equipa técnica com formação

DESPESAS E MANUTENÇÃO
A manutenção e toda a assistência necessária de forma a assegurar o bom funcionamento do mencionado LED Screen são responsabilidade da Critec, Lda. Em caso de avaria do LED Screen, a
Critec, Lda, responsabiliza-se pela deslocação ao LED Screen no
prazo de 24 a 72 horas.

GARANTIA
2 anos contra defeitos de fabrico.
PRAZO DE ENTREGA
Standard - Entre 65 a 80 dias após assinatura do contrato.
Expresso - Entre 30 a 45 dias após assinatura do contrato.
OS VALORES APRESENTADOS NÃO INCLUEM
Colocação e pagamento da linha ADSL
Colocação e pagamento de energia eléctrica
Colocação e pagamento de sinal de TV

A Critec tem o painel a funcionar em boas condições e em consonância com todas as normas de segurança.

www.funzone.pt
fb.com/critecfunzone
info@funzone.pt

234 1000 49 / 934 788 267

