Condições da Garantia Eurom B.V.
Este produto está sujeito a requisitos de qualidade rigorosos. Caso o produto, inesperadamente, não
funcione correctamente, pode dirigir-se ao ponto de venda onde o adquiriu.
Se ocorrer um defeito do produto dentro do prazo mencionado na embalagem e no nosso site
(www.eurom.eu/warranty), pode ser apresentada por escrito uma reclamação da garantia, tendo em
consideração as seguintes disposições:
A garantia é exclusivamente aplicável a defeitos de fabrico ou do material.
A garantia entra em vigor a partir da data de compra do produto. Por conseguinte, é importante
guardar o comprovativo da compra.
Os defeitos que ocorram como resultado do seguinte estão, em qualquer caso, fora do âmbito da
garantia:
- Não cumprimento das instruções de funcionamento, manutenção, instalação e segurança;
- Desgaste normal decorrente da sua utilização;
- Abuso ou uso indevido;
- Força ou influências externas;
- Ligação a uma voltagem ou tipo de alimentação incorrectos;
- Sobrecarga do dispositivo;
- Utilização de ferramentas ou acessórios não aprovados;
- Penetração de objectos estranhos no dispositivo;
- Reparação realizada por terceiros.
A garantia não é aplicável a danos em peças sujeitas ao desgaste e que possam ser atribuídas ao uso
e desgaste normal. Está excluída a responsabilidade por danos subsequentes, assim como a
responsabilidade por potenciais custos de montagem e desmontagem, custos com o transporte e
outras despesas que estejam relacionadas com o defeito do produto.
No caso de o produto não poder ser entregue no momento da ativação da garantia, o vendedor que
presta a garantia terá o direito de trocar o produto por outro equivalente. A parte que fornece a
garantia torna-se o proprietário do produto substituído ou das suas peças.
A ativação da garantia deve ser apresentada por escrito no prazo de duas semanas após a verificação
do defeito e antes do termo do período da garantia.
Os defeitos cobertos pela garantia são reparados pela Eurom através da reparação ou substituição da
peça avariada, através do envio de uma peça de substituição ou da substituição do produto. A forma
como a garantia é atribuída fica ao critério da Eurom. A reparação ou substituição de peças ou do
produto não prolongam o período de garantia do produto. A garantia é concedida exclusivamente
em relação à qualidade das actividades realizadas, durante um período de seis meses após a
realização das referidas actividades. A referida garantia implica que a Eurom tem de voltar a realizar
as actividades que potencialmente foram executadas de forma incorrecta.

