
Política da Campanha

A  Black November Micromed 2021 é uma campanha Omni Channel, formato em que as promoções 
Micromed acontecerão através de todos os canais de vendas da empresa, sendo eles:

 Representantes Micromed
 Equipe de Consultores Micromed
 Site Institucional Micromed e Micromed Store*
 E-mails e WhatsApp
 Redes Sociais e Anúncios do Google

*Durante o período da campanha, os equipamentos também estarão disponíveis para venda através da Micromed Store, com 
exceção da Centurion 300, Metalyzer ® 3B e Metamax ® 3B (Estes, poderão ser adquiridos através da equipe comercial 
Micromed – Representantes e Consultores de Venda). 

Período da campanha
04 de Novembro à 30 de Novembro 2021.

Condições especiais Black November Micromed 2021 

Será praticado o desconto de R$ 1.500,00 na compra de cada equipamento incluso na campanha, 
conforme lista abaixo:

• Holter Nomad / Holter Nomad DICOM
• Wincardio Air / Wincardio Air DICOM
• Wincardio / Wincardio DICOM
• Mini Mapa / Mini Mapa DICOM
• Ergo PC / Ergo PC DICOM
• Ergo PC Air / Ergo PC Air DICOM
• ErgoPC Elite Air
• Esteira Centurion 300
• Combo ErgoPC Air
• Combo ErgoPC Elite Air

 Condição destaque: R$ 1.500 OFF 

 Condição Bônus
O Metalyzer ® 3B, Metamax ® 3B e o Analisador de Holter Nomad também entram na campanha com 
uma condição imperdível. Entre em contato com a equipe comercial Micromed – Representantes ou 
Consultores de Venda, para saber todos os detalhes desta oportunidade.

• Os descontos concedidos nas condições destaque e bônus da campanha serão praticados a cada 
produto adquirido, conforme condições divulgadas. 

• Válidos para todas as formas de pagamento e financiamento.



 Condições especiais para acessórios
Acessórios com até 20% de desconto:
• Manguitos / acessórios / cabos de paciente* 

*Válido para os produtos fabricados pela Micromed: Gravador Holter Nomad, Wincardio, Wincardio Air, ErgoPc, 
ErgoPc Air e Ergo PC Elite Air.

OBS: Os valores dos produtos na Micromed Store já estarão com a tabela de preços promocionais.

 Condições especiais para serviços de assistência técnica (Micromed LAB)
Serviços de assistência técnica com 15% de desconto, para os orçamentos aprovados e pagos durante o 
período da campanha.
(Válido para os produtos fabricados pela Micromed: Gravador Holter Nomad, Wincardio, Wincardio Air, ErgoPc, ErgoPc
Air e Ergo PC Elite Air).

Condições especiais adicionais
Os 10 primeiros pedidos de serviço de assistência técnica na Micromed Lab levam uma linda Necessaire 
Micromed de presente. Válido para os pedidos de assistência de equipamentos Micromed realizados 
pelo site Micromed Store.

Informações gerais

 Fretes e entregas
Os pedidos de equipamentos e acessórios realizados pela Micromed Store serão entregues 
através dos meios disponíveis na plataforma.

 Para o caso de dúvidas
Entre em contato com o a equipe comercial Micromed ou com o Representante Micromed de 
sua região.

Consultar a Rede Credenciada Micromed
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