Evo Link - Termo de Ciência – Condições de Fornecimento

1. Tabela de Preços
Antes de comprar o equipamento consulte a diferença entre cada modelo em:
http://www.totemonline.com.br/Organizador/Android/Tabela_Comparativo_EQPTO_Web.pdf
Além disso leia as condições de suporte técnico, licença de uso e compatibilidade de arquivos.
Produto

Produto

Imagem ilustrativa

R$1300,00
(com 2 anos de licença)
EvoLink PRÓ

EvoLink Pró (duas antenas)
Botoeira externa 4 botões

Ou
R$940,00
(com 1 ano de licença)

Aplicativo Totem Road Book
(*) Tablet não está
incluído no pacote

R$440,00
Licença de uso
anual
(após 1 ou 2 anos
da data da
compra)

por ano
ou
R$800,00
Por 2 anos

Descrição

O equipamento
interrompe o
funcionamento se a
licença de uso estiver
expirada.

(base Jan/2015)

1 ou 2 anos de Licença de uso
Equipamento licenciado tem direito
à atualizações de programa.
Acesso à suporte técnico.
(*)Consulte à seguir condições de
suporte e compatibilidade de
arquivos.

2. Condições de suporte técnico, licença de uso e compatibilidade de arquivos
O funcionamento do Road Book depende do fornecimento do arquivo digital por parte do organizador.
O arquivo digital é gerado pelo programa Totem Planilha que é fornecido gratuitamente aos organizadores de
provas que utilizam nosso sistema de cronometragem.
As regras de fornecimento de arquivos digitais pode ser definida por regulamento, e varia para cada prova
(algumas provas divulgam o arquivo na noite anterior, outros próximo à largada e algumas provas não divulgam
o arquivo).
Sendo assim não existe nenhuma garantia de que a prova onde você participa ou participará terá o arquivo
digital disponível. Consulte o organizador para confirmar se haverá fornecimento de arquivo digital antes de
adquirir o equipamento.
O equipamento com licença de uso expirada pára de funcionar.
O Tablet ou equipamento Android não é fornecido nem vendido pela Totem. Nossa empresa fornece o
aplicativo que será instalado no Tablet pelo próprio usuário. O usuário precisa comprar o seu Tablet em lojas do
ramo com requisitos mínimos especificados no manual do aplicativo.
Com o Road Book licenciado você tem direito à atualizações de programas.
Termo de ciência
Compreendi e reconheço as condições de fornecimento acima descritas.
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