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Janeiro de 2019 

 

PARA: Clientes e Revendedores de KODAK APPROVAL NX/XP Digital Halftone Proofer e produtos 

consumíveis da APPROVAL 

 

DE: Sue Kutay, Gerente de Produto Mundial, Flexographic Packaging Solutions 

 

ASSUNTOS: Suporte para Fim do Serviço (EOSL) para KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer 

Fim das vendas dos produtos consumíveis da KODAK APPROVAL 

 

Chegou a hora de anunciar o fim do suporte para o KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer e o fim 

da venda do portfólio de produtos consumíveis da KODAK APPROVAL. Gostaríamos de lhe agradecer 

por fazer negócios conosco durante o tempo de vida desta linha de produtos. 

 

O anexo A contém uma lista com todos os modelos de produtos que não serão mais mantidos. 

 

Os contratos de serviço ativos serão corrigidos para incluir esta alteração. A solicitação de qualquer 

peça de manutenção ou de reposição só poderá ser feita até 15 de maio de 2019. Não poderemos 

aceitar nenhuma devolução de peças após essa data. Você será avisado caso não seja possível 

atender às solicitações. 

 

A última data para receber serviço e suporte, incluindo aqueles sob os termos de um contrato 

de serviço, é 28 de junho de 2019. 

 

O anexo B fornece a lista de produtos consumíveis que foram descontinuados, além das principais datas 

e condições de venda em relação a últimas compras. 

 

A Kodak não oferecerá mais esses produtos a partir de 1 de abril de 2019. Por favor, consulte seu 

representante de vendas para coordenar as últimas compras feitas nas próximas semanas. A Kodak 

continuará recebendo pedidos até 1 de março de 2019, até o final deste dia. O atendimento de pedidos 

por parte da Kodak pode estar sujeito a disponibilidade, e não é possível reservar pedidos pendentes. 

Enquanto nosso objetivo é atender a todos os pedidos, nos reservamos o direito de limitar as 

quantidades para últimas compras. 

 

Agradecemos por ser um cliente de longa data da KODAK e ansiamos pelo sucesso contínuo de seu 

negócio usando os produtos e as soluções da KODAK. Caso tenha alguma dúvida sobre este anúncio, 

por favor, entre em contato com seu Gerente de vendas local da KODAK. 


