GUIA DO CLIENTE

MOVEMENT | MOVE•CARE

Você conhece o conceito de cuidados
preventivos? Talvez já tenha ouvido falar dele no
universo automotivo, quando você leva seu carro
para as revisões anuais ou a cada 10mil km.
O mesmo conceito de serviço pode ser aplicado
para o universo fitness e seus equipamentos de uma
academia. Com move.care você vai descobrir uma
nova maneira de cuidar de seus produtos Movement,
mantendo a manutenção sempre em dia e criando
uma rotina de cuidados com cada um de seus
aparelhos para que você administre sua academia
livre de preocupações!
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O MOVE.CARE
Uma maneira nova
de cuidar do seu espaço!
Com move.care queremos garantir a alta
performance dos seus equipamentos
Movement, cuidando de sua manutenção
e criando uma rotina de cuidados para sua
academia.
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O MOVE.CARE
Uma academia funcionando é uma
academia mais rentável!
Mantenha seu espaço sempre aberto,
garantindo a satisfação de seus alunos
com 100% dos equipamentos em
funcionamento. Reduza seus custos com
consertos com a agenda de cuidados do
move.care!
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O MOVE.CARE
Cuidados que são importantes
para você e sua academia!
Nossa equipe irá planejar e executar
manutenções de seus equipamentos
Movement e garantir o funcionamento
para que você fique sempre livre de
preocupações e focado em seu negócio!
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Conheça nossos pacotes:
Care Basic:
Serviços e revisões preventivas
sem a inclusão de peças*
*Válido apenas para equipamentos com até 5 anos de fabricação.

Care Total:
Serviços, revisões e uma
extensão de peças já inclusa
no valor mensal*
*Válido apenas para novas aquisições
de equipamentos Movement.

O serviço está disponível para
os estados de São Paulo e Rio
de Janeiro.
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SERVIÇOS CONTEMPLADOS
Ao adquirir os serviços do MOVE CARE
você passa a contar com diferentes
entregas de serviço para sua linha de
equipamentos da Movement.

REVISÃO PREDITIVA
• Prediz o tempo de vida útil dos

•
•
•
•

Cuidados constantes com seu espaço de treino
Atendimento rápido, dedicado e com equipe treinada
Manutenção preventiva em peças selecionadas
Revisão completa e análises de rotina

REVISÃO PREVENTIVA
• Toda a ação sistemática de controle e

REVISÃO CORRETIVA
• Atividade realizada para superar as falhas

componentes das máquinas e

monitoramento, com o objetivo de

ou danos encontrados durante o período

equipamentos e as condições

reduzir ou impedir falhas no

de manutenção preventiva

necessárias para que este tempo

desempenho de equipamentos;

seja aproveitado;

• No caso do plano Care Basic as peças são

cobradas a parte e no Care Total algumas
peças não estão contempladas.
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TABELA
COMPARATIVA

CARE BASIC

CARE TOTAL

MÃO DE OBRA

Contrato Anual

Contratos de 2 Anos

1 visita mensal de check up

X

X
X

Serviços para itens fora da garantia
4 preventivas (a cada 3 meses)

X

8 preventivas (a cada 3 meses)

Entenda a diferença entre os

Até 1 visita de emergência p/ mês

planos de move.care e veja

Até 2 visitas de emergência p/ mês

qual é o mais ideal para você.

X
X
X
X

Extensão de garantia para peças
*para ambos os contratos os clientes
podem comprar peças a preço de tabela
com a Movement;

*para ambos os contratos os clientes
podem comprar peças a preço de tabela
com a Movement;

PEÇAS
M.O., Knob, sensor de pulsação,
rodas de transporte, carenagens
e acabamentos plásticos.

3 Meses

Botão de velocidade
e cabos de aço

6 Meses

Placas e componentes eletrônicos, painel,
inversor, placas de interface, partes e peças
mecânicas, freio magnético, coxim, correias,
polias, rolamentos, molas, componentes de
fixação, pintura em geral, lona e prancha.

12 Meses

Motor 1.8 CV Peak power (1.2 CV nominal )

3 Anos

3 Anos

Motor 3CV Peak power (2CV nom.)/
4.6CV Peak power (3CV nom.)

5 Anos

5 Anos

*ITENS NÃO INCLUSOS

Extensão para 24 meses
ou 24.000 km rodados*

Extensão para 24 meses
ou 24.000 km rodados*

Revestimento de estofados, selin, manoplas, pedaleira com correia firma-pé
e adesivos, mosquetões , pilhas e baterias e placas antiderrapante
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TABELA
DE PREÇOS
Entenda a diferença entre os
planos de move.care e veja
qual é o mais ideal para você.

DESCRIÇÃO DOS PACOTES

CARE BASIC

CARE TOTAL

Até 30 máquinas

R$ 1.360,00 (p/ mês)

R$ 1.930,00 (p/ mês)

Até 60 máquinas

R$ 1.820,00 (p/ mês)

R$ 2.400,00 (p/ mês)

Até 120 máquinas

R$ 2.280,00 (p/ mês)

R$ 2.850,00 (p/ mês)

Academias de 2 a 5 anos | 1 - adicional de R$ 500 no pacote Care Basic | 2 - Care total não disponível para academias com mais de 2 anos

Comece a cuidar de sua academia agora mesmo!
Entre em contato com a Movement e conheça mais!
Ligue para 0800 772 40 80

@movementfitness
movement.com.br

