
SERVIÇO ESTENDIDO
(ANUAL)

50%

75%

100%

F570/F571

F570/F571

F570/F571

3.500

5.000

7.000

PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

Neste programa, cliente Epson® acumula pontos a cada compra de papéis
e tintas, e pode trocar por garantia estendida ou desconto
em novos equipamentos. 

Para participar, basta entrar em www.epson.com/SureColorRewards, criar uma conta de usuário e 
senha, digitar suas informações e cadastrar o número de série das impressoras. Depois, a cada compra 
de tintas e papéis, procure pela etiqueta Epson Rewards na embalagem do seu produto, raspe o 
código secreto e cadastre no site para acumular pontos.

Se em 1 ano sua empresa comprar 4 litros de tinta e 2 bobinas de papel por mês, você acumula 
pontos suficientes para trocar por 50% desconto da garantia estendida. E se o consumo for maior, o 
desconto pode chegar a 100%. Uma oportunidade que só a Epson oferece pra você! 

Com cada embalagem de tinta adquirida, você ganha pontos valiosos que podem ser usados na troca 
de prêmios com o Epson Rewards. 

ATÉ 3 ANOS 
DE GARANTIA TOTAL*

INCLUINDO CABEÇA
DE IMPRESSÃO

*exceto de problemas 
causados por mal uso ou

de itens consumíveis

CONHEÇA O PROGRAMA
EPSON® REWARDS

VEJA COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO

TINTA  50 PONTOS POR CÓDIGO

TABELA DE PONTUAÇÃO E DESCONTOS 



DESCONTO EM PRODUTO

PERCENTUAL DE
DESCONTO 

10%

25%

F570/F571

F570/F571

5.000

10.000

PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

Programa VIP® de Sublimação 
Participando do Programa VIP Epson® DSI, sua empresa pode ganhar
importantes descontos nas compras por volume de tinta para impressoras
SureColor Série F. Uma super vantagem para quem tem grande produção
aumentar ainda mais a sua rentabilidade.

Como faço para resgatar meus pontos?

1 - Acesse: www.epson.com/SureColorRewards
2 - Digite seu nome de usuário e senha
3 - Verifique seu saldo de pontos
4 - Troque seus pontos por Descontos em Garantia Estendida.

Cliente VIP também ganha desconto de 10% para compra de papel de impressão 75g/m2, 
em qualquer categoria do programa. Para participar do programa VIP, é preciso estar 
cadastrado no programa Epson Rewards.


