
 

 

      Favor circular este informativo para todos os profissionais das áreas de vendas, peças e serviço do seu 
Distribuidor. Através dele você obterá melhor desempenho na realização de seus negócios. 

 

 

São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 2013. 

Comunicado PV-139/13 

À Rede de Distribuidores Ford 

 

Para:  Titular Gerente de Peças 

 Coordenador de QCP Gerente de Serviço 

 Gerente de Vendas 

 Consultor Técnico 

Assunto: LANÇAMENTO OXI-SANITIZAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIDORES FORD 
 
No intuito de aumentar o portfólio de produtos oferecidos aos nossos clientes e aumentar a rentabilidade 
do Distribuidor, lançamos a OXI-SANITIZAÇÃO da Interozone. 
A Oxi-sanitização é um revolucionário sistema, desenvolvido especialmente para a área automotiva, que 
reduz os microorganismos existentes no veiculo, principalmente no ar condicionado. Trata-se de um 
processo ecologicamente correto. O equipamento é portátil e de fácil utilização o mesmo é acionado 
através de cartão magnético que funciona como uma chave. O equipamento não funciona sem o cartão. 
O processo de Oxi-Sanitização é o resultado da passagem do oxigênio do ar ambiente por reatores onde 
descargas elétricas, dissociam parte do O2 (oxigênio) em íons negativos gerando O3 (ozônio). Os íons 
negativos e O3 (ozônio) destroem os microorganismos e as moléculas causadoras de odores. As 
concentrações de ozônio são controladas e autorizadas pelos Ministérios: da Saúde (ANVISA), da  
Agricultura e do Trabalho. Informações e procedimentos estão contidos no  manual. Veja abaixo as 
características do produto: 

 
Indicação e uso 
• Redução de fungos, bactérias, vírus e odores. 

• Redução do cheiro de cigarros, alimentos etc. 

 

Vantagens da Oxi-Sanitização Ford      
• Tecnologia ecologicamente correta  

• Sem uso de produtos químicos  

• Sanitização interna do veículo e do ar condicionado 

• Ideal para pessoas alérgicas 

• Recomendado para veículos com ou sem ar condicionado 

• Não é inflamável  

• Elimina estoques de produtos químicos  

• Não é perfume, nem odorizante  

 

PROCEDIMENTO PARA ADESÃO 
 
                  

              
 

                   Cartão   
                                BH3A-19H449-AA 
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            Equipamento Oxi-Sanitização   
 

O Distribuidor deverá solicitar o equipamento à Interozone, que será fornecido em comodato (sem 
custos ao distribuidor). O pedido dos cartões deverá ser diretamente com a FORD na quantidade 
mínima de  20 cartões. A Interozone manterá em sua unidade fabril, equipamentos para pronta entrega, 
“sem limites” de quantidades, basta ligar nos telefones abaixo e fazer a solicitação do seu equipamento. 
O equipamento será fornecido em comodato sem custos ao distribuidor 
 
Solicitação do equipamento:  
Interozone do Brasil Ltda. – c/ Laercio Atuati 
Fone: (11) 4587-2048 – fax (11) 4817-3487 

Email : laercio@interozone.com.br 

 

Solicitação dos cartões de acionamento 
O pedido dos cartões deverá ser feito diretamente à Ford,  

PART NUMBER BH3A/19H449/AA/ 
Cada cartão possui um crédito e é suficiente para uma aplicação. 

 

 
 

Embalagem dos cartões 
Os cartões serão fornecidos em embalagens com 20 unidades, sempre múltiplos de 20  

 

Características do equipamento    
Modelo – XT 44 R1 CARD 

Equipado com duplo sistema de conexão a energia – 12 volts ou 110/220 (bi-volt) 

Potencia – 50 watts / Peso – 3 kgs / Dimensões – 380x235x160 mm 

 
Tempo de aplicação 
O tempo de aplicação da Oxi-sanitização é de 30 minutos  

 

Durabilidade e recomendação 
Recomenda-se que o processo seja repetido a cada 90 dias  

 

Incentivos  
Como forma de incentivar o uso da Oxi-Sanitização para cada aplicação efetuada será pago o valor de 
R$ 5,00, diretamente ao consultor Ford ou a quem a concessionária determinar. O pagamento será feito 
através de um cartão de debito, sem a necessidade de abertura de conta corrente em banco. 

O Distribuidor deverá solicitar o cadastramento dos consultores no site www.ozoniobom.com.br. 
Informações com Engº Gustavo Rodrigues – email: gustavo@interozone.com.br – tel. (11)4587-3464 
 
Manual e treinamentos 
O equipamento segue com manual de operações, vídeo com os  procedimentos de aplicação. 

A equipe Interozone visitará a rede dando treinamentos, tirando dúvidas e passando informações sobre 
manutenção e substituição dos equipamentos.  

 
 

Part Number Descrição Quantidade

Preço 

Publico

(Unidade) Classe de Desconto

Preço 

Distribuidor 

(R$) Base SP

(Unidade)

Preço Distribuidor 

(R$) Base SP 

com Politica ICMS-

ST

(Unidade)

Preço Distribuidor

Jogo Base 

(R$) Base SP 

com Politica 

ICMS-ST

(20 unidades)

BH3A/19H449/AA Cartão Oxi- Sanitização 20 103,50R$  "L" 71,10R$         68,15R$                1.363,00R$         
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Material ponto de venda 
Todos os materiais publicitários (banner, folder, porta folder e cabide) serão fornecidos gratuitamente 
pela Interozone e serão enviados juntamente com os equipamentos.  
 
                            Folder                                                            Cabide para retrovisor 
 

                      
 
 

                                                                  Banner 

                                                     

                                                  
 

Boas Vendas! 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Regis Pimenta Rodrigues            Joaquim Arruda Pereira 

Supervisor de Estrat. de Preços de Peças                 Gerente de Marketing e Vendas 

Serviço ao Cliente              Serviço ao Cliente 


