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CAMPANHA HEXIS DE TRADE-IN DE PIPETAS THERMO SCIENTIFIC 

Orientações gerais do Programa Trade-In para troca de pipetas. 

1. Passos:  

 

 Entrar no site: www.hexis.com.br; 

 Acessar o banner da home “Thermo Scientific é Finnpipette” que divulga a campanha de troca; 

 Preencher o formulário de interesse de participação no programa, com os dados solicitados mais  as 

informações das pipetas que deseja trocar com: marca, modelo e quantidade;  

 Fazer download das regras na mesma página que está o formulário; 

 A equipe de especialistas entrará em contato para explicar o programa e sanar alguma dúvida;  

 A Hexis irá elaborar e enviar da proposta com os preços de Trade-In dos modelos escolhidos pelo 

cliente;  

 Cliente aprova da proposta;  

 Cliente elabora a nota fiscal de doação ou carta de Doação;  

 Envio digital da Nota/Carta de doação para lab@hexis.com.br para verificação;  

 Envio físico das pipetas junto com a Nota/ Carta por Sedex para a Hexis.  

 

2. Regras para participar:  

 

 Clientes que possuem pipetas de modelo antigo da Thermo de qualquer tipo e desejam trocá-las 

pelos novos modelos; 

 Clientes que possuem qualquer pipeta de outra marca “Não Thermo” em funcionamento ou não, 

e desejam trocá-las por modelos Thermo Scientific (Finnpipette F1 ou Finnpipette Novus, dos 

modelos Monocanal, multicanal, volume fixo ou eletrônicas); 

 Para o cliente participar do programa é necessário trocar no mínimo 02 unidades de qualquer 

pipeta: modelos monocanal, multicanal, volume fixo ou modelo eletrônica. 

 Para os clientes que participarem do programa será oferecido na mesma compra 10% de 

DESCONTO nas ponteiras Thermo: modelo FINNTIP (de qualquer volume ou quantidade). 

http://www.hexis.com.br/
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3. Nota Fiscal ou Carta de Doação: 

 

1º Opção: – Emissão de Nota Fiscal de Doação: 

 Emitir uma NF de doação em nome da Hexis, no valor do desconto concedido, com a Natureza de 

Operação 5910 (para Estado de SP) ou 6910 (fora do Estado de SP); 

 Informar no campo Adicional: Mercadoria para doação referente a programa Trade In, proposta nº:  

 Código do Item a ser enviado para a Hexis: HX0999-01612 

 

Código do item  Descrição  Marca  Numero de serie Valor 

HX0999-01612         

HX0999-01612         

 

2º Opção: Carta de Doação:  

 Para os clientes que não podem emitir nota fiscal, serão aceitas as pipetas mediante uma carta de 

doação à Hexis, em papel timbrado com os dados da empresa/instituição e descrição dos itens a serem 

doados. Modelo poderá ser solicitado através do e-mail: lab@hexis.com.br. 

 Informar o numero da proposta na carta de doação  

Código do item  Descrição  Marca  Numero de serie valor 

HX0999-01612         

HX0999-01612         

 

4. Envio das pipetas  

 

As pipetas deverão ser enviadas ao endereço abaixo:  

 

IMPORTANTE: Por favor, certifique que as pipetas estão descontaminadas e limpas antes do envio! 

 

Hexis Científica - Programa Trade-In – Thermo  

Aos cuidados: Cristiano/Leandro – Depto. de Recebimento 

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 - Distrito Industrial 

CEP: 13212-000 - Jundiai- SP 

mailto:lab@hexis.com.br

