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QUERO SER CLIENTE

A TVH é atacadista de peças e acessórios de reposição para equipamentos e atende apenas negócios 
caracterizados como revendas de peças ou locadores de equipamentos. Para comprar com a TVH além 
de se enquadrar nestes requisitos, é importante ter pelo menos 1 ano de formação da empresa e ter 
local fixo de atuação. Após o envio da sua solicitação ela será analisada e processada pela equipe de 
vendas que entrará em contato.

Ao submeter esta ficha estou ciente da Política Comercial e Política de Privacidade da TVH, disponíveis 
no www.tvh.com.br. Enviar a ficha preenchida com Contrato Social ou Cartão de Firma individual 
para br-marketing@tvh.com.
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