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Belimo Aircontrols, (USA) Inc. 
Política do preço mínimo anunciado (MAP)  
 
A fim de preservar a sua reputação de fornecer aos clientes produtos de alto valor e qualidade e 
suporte pós-venda para proteger e manter o valor da marca Belimo e ajudar a garantir que o valioso 
suporte e os serviços de pré-venda e pós-venda possam ser fornecidos por revendedores autorizados, 
a Belimo Aircontrols (USA), Inc. ("Belimo") adotou unilateralmente esta Política de preço mínimo de 
anunciado (MAP) a partir de 1º de abril de 2021. 
 
Publicidade abrangida 
Esta Política aplica-se a todas as formas de publicidade por meio de qualquer mídia, incluindo, sem 
limitação, cada um dos seguintes: 

 Websites de qualquer revendedor, incluindo qualquer site ou entidade de propriedade de um 
revendedor Belimo 

 Marketplaces on-line/de internet e sites de leilão 

 Outros formatos de promoção via internet, incluindo banners, e-mails de transmissão e outras 
comunicações de mídia social 

 Mídia impressa, incluindo jornais, revistas, brochuras, newsletters, folhetos, encartes, malas 
diretas, porém excluindo sinalização no ponto de venda na loja, etiquetas de preço ou outros 
displays que não são distribuídos para os clientes levarem embora  

 Outras mídias eletrônicas, incluindo rádio e televisão    
 
Produtos abrangidos 
Esta Política abrange todos os produtos da marca Belimo, incluindo unidades, componentes e peças 
disponíveis para revenda.  Os produtos podem ser adicionados ou retirados desta Política a critério 
exclusivo da Belimo.   
 
Preço anunciado 
O preço anunciado de um produto abrangido por esta Política não pode ser inferior a 55% do preço de 
lista publicado atualmente.  Os preços de Lista atuais estão disponíveis em Belimo.com. Belimo pode 
alterar o seu preço de MAP a qualquer momento, a seu critério.   
 
Esta Política afeta apenas a propaganda dos preços, não os preços pelos quais um revendedor 
realmente vende um produto abrangido.   Os revendedores continuam com liberdade para estabelecer 
os seus próprios preços de revenda independentes para os produtos Belimo.   
 
Para evitar dúvidas, os seguintes tipos de publicidade estão em conformidade com esta Política: oferta 
de frete grátis, propaganda de que um cliente pode "entrar em contato para saber o preço" ou 
responder verbalmente ou via telefone, fax, correio ou e-mail a perguntas sobre o preço de venda real 
de um produto.  No entanto, as seguintes práticas serão consideradas violações:  

 Anunciar que o preço é "muito baixo para publicar" 

 Oferecer descontos/abatimentos promocionais ou códigos promocionais não proprietários ou 
declarações semelhantes que efetivamente reduzem o preço anunciado abaixo do preço de 
MAP 

 Agrupar outros produtos com os produtos abrangidos para reduzir efetivamente o preço 
anunciado abaixo do preço de MAP. 
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Aplicação da Política  
Em caso de violação desta Política, a Belimo tratará da violação da seguinte forma: 

1. Primeira violação – O multiplicador que estabelece o preço de compra do revendedor para o(s) 
produto(s) abrangido(s) aumentará em 0,100 por um período de 30 dias.  

2. Segunda violação – Uma segunda violação que ocorra em até 12 meses após a primeira 
violação resultará no multiplicador que estabelece o preço de compra do revendedor para o(s) 
produto(s) abrangido(s) aumentando em 0,200 por um período de 45 dias.  

3. Terceira violação – Uma terceira violação que ocorra em até 12 meses após a primeira violação 
resultará no multiplicador que estabelece o preço de compra do revendedor para o(s) 
produto(s) abrangido(s) aumentando em 0,300 por um período de 60 dias.   

4. Quarta violação – Uma quarta violação que ocorra em até 12 meses após a primeira violação 
resultará no encerramento da autorização do vendedor por parte da Belimo de comprar o(s) 
produto(s) abrangido(s) afetado(s). 

Não obstante o acima exposto, a Belimo pode desculpar a violação se, após investigação dos fatos, a 
Belimo determinar em seu julgamento razoável que a violação não era de conhecimento, tampouco foi 
intencional por parte do revendedor. 
 
Responsabilidades do revendedor pelas ações dos seus clientes (revendedores indiretos) 
Deve-se considerar uma violação desta Política vender a qualquer outro revendedor (a) conhecido por 
se envolver em qualquer prática proibida por esta Política, ou (b) que esteja em uma lista de 
revendedores não permitidos, divulgada periodicamente pela Belimo.    
 
Esta Política será aplicada igualmente a todos os revendedores abrangidos, inclusive se vários 
revendedores estiverem fornecendo para o mesmo cliente, em violação ao parágrafo anterior.  No 
entanto, não será considerado que um revendedor cometeu violação quando (a) não tiver violado o 
parágrafo anterior no momento da venda ao cliente e (b) o revendedor relatar qualquer suspeita de 
violação por seu cliente imediatamente após tomar conhecimento do problema. 
 
Mediante solicitação, qualquer revendedor deve confirmar se está vendendo ou vendeu qualquer 
produto abrangido a qualquer parte identificada pela Belimo como anunciante dos produtos abrangidos 
abaixo do preço de MAP aplicável.   A falha em responder honestamente também será considerada 
uma violação desta Política.   
 
Administração da Política 
A Belimo adotou esta Política unilateralmente para promover a sua estratégia de negócios 
independente para a marca Belimo.  A Política entrará em vigor nos EUA e Canadá. 
 
A Belimo não pretende consultar nenhum revendedor e a Belimo não aceitará nenhum acordo com 
nenhum revendedor em relação a esta política.  
 
A Belimo reserva-se o direito de modificar, suspender ou descontinuar esta Política de MAP a qualquer 
momento, totalmente ou em parte. 
 
Todas as perguntas sobre esta Política devem ser dirigidas à Equipe de Crédito e Cobrança da 
Belimo.  Nenhum outro funcionário da Belimo está autorizado a discutir esta Política. 


