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PROPOSTA PARA 2023 

Nosso Collins Avionics Service 
Program (CASPSM) é o melhor 
programa de manutenção, 
baseado em preço por 
hora de voo para aviônica 
e aeronave equipada com 
cabine da Collins Aerospace. 
Apoiado por uma rede 
global de revendedores 
autorizados, o CASP maximiza 
a disponibilidade da 
aeronave enquanto minimiza 
dificuldades financeiras com 
manutenção não planejada.  
A manutenção de uma 
aeronave pode ser dispendiosa 
e imprevisível, mas não precisa 
ser. Para uma solução simples 
e previsível que fornece 
tranquilidade e serviço de 
classe mundial, o CASP  
oferece tudo.

TRÊS MANEIRAS PARA  
SE INSCREVER

• Contate um revendedor 
autorizado da  
Collins Aerospace

• Contate um representante 
local da Collins Aerospace

• Contate a equipe do CASP

VISÃO GERAL 
DO PROGRAMA
PROGRAMA

• Cobre aviônica e equipamento de cabine da Collins Aerospace

• Preço baseado por hora de voo da aeronave

• Mínimo de 125 a 250 horas de voos anuais, com base na aeronave e no  
serviço selecionado

• Contratos de um e dois anos, com pagamentos anuais antecipados

• Reconciliação das horas de voo anuais com crédito ou débito, sujeita a mínimos

• Nenhuma pré-inspeção ou taxas de compra; basta se inscrever para ter  
cobertura imediata

• Transferência de contrato sem paralisação quando da venda da aeronave, sem 
interrupção de benefícios ou custo adicional

NÍVEIS

• CASP Essential, disponível para alguns aviões turboélices e executivos de pequeno 
porte, oferece uma solução de custo eficiente para operadores com horas de  
voo reduzidas

• CASP, nosso programa mais popular, oferece trocas ilimitadas, aluguéis e reparos com 
suporte ao cliente incomparável - valor e confiança em um plano simples e flexível

• CASP Elite, nosso serviço premier, oferece controle de custo de manutenção não 
planejada, incentivos exclusivos e economia em uma solução de suporte premium

COBERTURA*

• Troca ilimitada, unidades de aluguel e de reparo

• Inclui boletins de confiabilidade de serviço

• Solicitações de reparos expressos grátis

• Reembolso de cinco horas de mão de obra para a recertificação Reduced Vertical 
Separation Minimum (RVSM)

• Substituição de bateria FMC/MDC/ADC

• Unidades de pesquisa de problemas grátis

• Sem taxas de reestoque ou recertificação de unidades de troca não usadas

• Até cinco ocorrências de “nenhuma falha encontrada” sem penalidades

• Peças enviadas dentro de 24 horas do recebimento do pedido, dependendo 
dadisponibilidade das peças

• Frete coberto até $ 600

EXCLUSÕES

• Dano não relacionado com instalação e operação normais (como corrosão)

• Upgrades do boletim de serviço opcionais (por ex., WAAS/LPV, TCAS 7.1, ADS-B)

• Taxas com alfândega, transporte, corretor, importação ou exportação

• Substituição de peças obsoletas
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*Cobertura específica depende do serviço selecionado. Consulte os detalhes na matriz do programa.



OFERTAS DE SERVIÇO DE CASP

RECURSOS DISPONÍVEIS
PORTAL PARA CLIENTES  
E DISTRIBUIDORES

• Informação sobre preços do CASP
• Brochuras/folhas de dados do CASP
• Boletins de obsolescência

APLICATIVO SERVICE FIRSTSM 

• Biblioteca de mídia

• Boletins de marketing

EQUIPE DE VENDAS 
DEDICADAS AO CASP

+1.319.295.4361

casp@collins.com

Incentivos e descontos exclusivos

Mão de obra para pesquisa de problemas

Disponível para todas as aeronaves

Mão de obra de remoção e re-instalação

Opção de renovação automática disponível

Tempo de envio de 4 horas, dependendo da 
disponibilidade da peça

Troca/aluguel/reparos ilimitadas

Sem custo para solucionadores de problemas 
ou trocas não utilizadas

Envio internacional (ambos os sentidos, até 
US$ 600)

Desconto por falha na assinatura do contrato

Atualizações opcionais via troca a preços de 
boletim de serviço

Contrato de 1 ou 2 anos com cobrança anual

APLICATIVO CASP MÓVEL DE CASP
• Gerencia o CASP, busca por aeronave e 

envia orçamentos
• Encontre o aplicativo “CASP Mobile” em:

 - Google PlayTM

 - Apple App Store
 - Versão desktop

• A versão desktop está disponível no 
Portal do Cliente

SITE DA CASP

• Informações de Contato

• Vídeos CASP

• Boletins informativos 
de marketing

CARTA DE 
APRESENTAÇÃO

• Informações de Contato

• Perguntas frequentes

CASP ESSENTIAL

CASPSM

CASP ELITE



Para saber mais, consulte
collinsaerospace.com/casp
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