


S O L U T I O N S

Aqui você é cliente especial !!!  
 
Se você ou sua empresa procuram comprar equipamentos para movimentação de carga 
e implementos rodoviários com descontos diretos da fábrica através de um único canal 
de busca, encontraram o lugar certo. 
 
A   MKS Solutions  é um braço da MKS Marksell que desde 1983 fabrica equipamentos para 
movimentação de carga e implementos rodoviários. 
 
A MKS Solutions já nasce com um relacionamento com mais de 600 empresas nacionais e 
internacionais que atuam em diversas regiões do Brasil e poderá selecionar dentro desse 
grande universo de empresas alguns dos melhores fornecedores para a sua necessidade.
 
Indicaremos não somente 1 fornecedor mas no mínimo 3 fornecedores para que você 
possa escolher dentre eles o que melhor o atenderá, seja por preço, proximidade, pós-
venda, opcionais, benefícios adicionais e etc. O critério de escolha será sempre seu!
 
Caso tenha interesse em nossa ajuda siga os passos a seguir: 
 
 1) Acesse (www.mkssolutions.com.br). Verifique se o equipamento ou implemento 
rodoviário que deseja comprar faz parte da nossa especialidade, clique no item, preencha 
os dados e nos envie sua solicitação. 

Obs.: Caso o item que deseja ainda não faça parte da nossa lista de soluções clique no item “Não encontrei” 
e preencha os dados pois quem sabe podemos lhe ajudar a encontrar o que procura e em troca você nos 
ajuda a escolher o próximo ítem que incluiremos na MKS Solutions. 

 2) No campo especificação, caso não tenha 100% de certeza sobre a especificação 
que deseja comprar não se preocupe, continue preenchendo e assim que recebermos 
sua solicitação uma pessoa da nossa equipe (especialista na área) entrará em contato e 
o ajudará com a definição exata.   

 3) Leia atentamente o Termo de Condição e procedimento do nosso trabalho que 
será enviado em resposta a sua solicitação, o termo será enviado como resposta sob o 
título “Aceito os termos da MKS Solutions”. 

Obs.: Caso não o receba, pedimos que faça novamente a solicitação e verificação dos dados antes do 
envio,  caso o problema persista envie seu e-mail e telefone de contato no canal da nossa matriz diretoria@
mkssolutions.com.br que entraremos em contato o mais breve possível. 



 4) Pedimos para confirmar e aceitar as nossas condições e procedimentos de 
trabalho, bastando que assine e nos devolva o documento ou simplesmente que responda 
o e-mail endereçando-o para mkssolutions@marksell.com.br.
 
Obs.:  Somente poderemos iniciar nossos trabalhos e contatá-lo após recebermos o aceite do documento 
ou do e-mail pois isso, deixará claro que compreendeu as nossas condições e o procedimento que iremos 
efetuar para ajudá-lo.  

 5) A MKS Solutions não cobra nenhum valor antecipado e nenhuma empresa 
terceirizada, divisão da MKS Marksell  ou qualquer outra pessoa física tem a autorização 
da MKS Solutions para assim o fazer. 

 6) A MKS Solutions trabalha com base no sucesso (Success fee) e o sucesso para 
a nossa empresa é ter certeza que o nosso trabalho o ajudou a economizar tempo e 
dinheiro. 

 7) Recomendamos que continue com suas pesquisas de preço e de fornecedores, 
porém antes de fechar aguarde o nosso retorno, pois temos confiança que ao final estará 
satisfeito com o nosso trabalho. 

Aproveitando, não se esqueça que caso necessite de um financiamento para fazer a 
aquisição desses ítens, também oferecemos essa opção através da MKS Acredita (www.
mksacredita.com.br) ou em nosso site (www.mkssolutions.com.br).  
 
Caso tenha interesse em solicitar nossos serviços, aguardamos o seu e-mail.
 
Independente da sua opção, agradecemos por investir seus recursos no segmento de 
movimentação de carga e implementos rodoviários. 

 
Muito obrigado.

De todo o Grupo MKS Marksell


