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CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE REPARAÇÕES 

 
 
 
Equipamentos em garantia: 
 
 

Se o seu equipamento está dentro do período legal de garantia, deve entregar-nos o recibo ou fatura de 
compra (*). À falta destes, assumiremos tratar-se de uma reparação sem garantia. 

 
(*) No caso de se tratar de uma garantia internacional, ou de uma compra on-line, o número de série do equipamento deverá estar mencionado no documento de compra. 

 
 

Se o seu equipamento está dentro do período legal de garantia, deve entregar-nos o recibo ou fatura de 
compra, acompanhados do cupão de garantia entregue com o seu equipamento. À falta destes, assumiremos 
tratar-se de uma reparação sem garantia. 

 
As condições de garantia Metz e Samyang apenas são aplicáveis a equipamentos comprados em Portugal, distribuídos pela Rodolfo Biber, SA. 
Todos os restantes serão tratados como equipamentos sem garantia. 

 
 

Se o seu equipamento está dentro do período legal de garantia, deve entregar-nos o recibo ou fatura de 
compra, acompanhados do cupão de garantia entregue com o seu equipamento. À falta destes, assumiremos 
tratar-se de uma reparação sem garantia. O período de garanta inicial é de 2 anos. Para validação dos 5 anos 
de garantia, deverá fazer comprovativo de validação on-line. 

 
As condições de garantia TAMRON apenas são aplicáveis a equipamentos importados pela Tamron Europe GmbH. Todos os restantes serão tratados como equipamentos sem 
garantia. Poderá consultar as condições através do link: http://www.tamron.eu/es/service/grey-imports/ 

 
Se o seu equipamento está dentro do período legal de garantia, deve entregar-nos o recibo ou fatura de 
compra (*). À falta destes, assumiremos tratar-se de uma reparação sem garantia. 

 
 
(*) Poderá consultar e validar a sua garantia através do link: https://warrantycheck.epson.eu/ 
 
 

 
 Equipamentos sem garantia: 

Se o seu equipamento não tem garantia, será revisto gratuitamente por um dos nossos técnicos. Uma vez revisto, indicaremos o 
valor exato da reparação, sendo que, esse valor incluirá o valor de mão-de-obra e das peças cuja substituição seja necessária, 
mais os gastos de expedição para devolução do equipamento. 

Para acelerar o processo de reparação, poderá ainda optar pela modalidade de “Não reparar de o custo da reparação for superior 
a…”; Caso o valor de reparação supere o valor máximo indicado, procederemos à elaboração de um orçamento nos mesmos moldes 
do ponto anterior. 

No caso de recusar o valor proposto, apenas terá de suportar o custo de devolução do equipamento. (Consultar tabela de preços em 
anexo.) 
  
Qualquer reparação efetuada pelos nossos serviços técnicos terá 6 meses de garantia sobre o funcionamento de todas as funções 
do equipamento. 
 
Os nossos orçamentos têm uma validade de 30 dias. Findo esse prazo, sem qualquer tipo de resposta ao orçamento, procederemos 
à devolução do equipamento com os encargos respetivos. 
 
 
Obs: Considera-se abandono do objeto entregue decorrido o prazo de 1 ano da data da sua entrega, se entretanto não for levantado (Artº 1267 do Código Civil 
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Obs: Considera-se abandono do objecto entregue decorrido o prazo de 1 ano da data da sua entrega, se entretanto não for levantado (Artº 1267 do Código 
Civil)

MÃO OBRA (1 Hora)

49,88 €

15,00 €

PORTES 
CONTINENTE

PORTES ILHAS

8,00 € 0,00 €12,62 €

TABELA PREÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS LABORATÓRIO 

TIPO DE 
EQUIPAMENTO

Reparação

Actualização Firmware

ELABORAÇÃO ORÇAMENTO
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CONDIÇÕES GERAIS  
REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS EM LABORATÓRIO 

 
 
 
 
 
 

 
Envio de equipamentos para reparação: 

 
PM2S – Companhia Assistência Técnica Ibéria, Lda. 

Rua Dom António Castro Meireles, 413 - A 
4425-637, Pedrouços - Maia 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES PARA UM SERVIÇO EFICAZ 

Proteger adequadamente os equipamentos a enviar 
Enviar o material sem acessórios 

Enviar cartões de memória num envelope identificado: “cartão de memória” 

 
 

 

 
 

 
RECOMENDAÇÕES PARA UMA REPARAÇÃO RÁPIDA: 

O equipamento deve estar perfeitamente identificado 
A incidência, ou avaria, deve estar claramente especificada 

Enviar documentação comprovativa de garantia 
A seleção do tipo de serviço deve estar claramente especificada 
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1- CONDIÇÕES DA APLICAÇÃO: 
 
Todos os envios realizados por sua conta para a nossa 
empresa implicam a aceitação das seguintes Condições 
Gerais. 
 
Estas Condições Gerais prevalecerão sobre todas as 
cláusulas contrárias que figurem nas condições gerais do 
cliente e constituem o fundamento da relação entre a 
PM2S e os seus clientes em conformidade com a disciplina 
legal de contrato de prestação de serviços. 
 
 
2- ORÇAMENTO DE REPARAÇÃO 
 
 
Se solicita um orçamento, o mesmo ser-lhe-á enviado 
num prazo razoável, após a receção do seu equipamento 
nos nossos serviços. 
 
O orçamento deverá ser obrigatoriamente devolvido por 
correio, ou correio eletrónico, com data e assinatura de 
aprovação, ou recusa, do cliente sobre o custo da 
reparação. 
 
• Nenhum acordo telefónico será tido em consideração; 
• Não se realizará nenhuma reparação sem ter recebido 
o documento de aceitação. 
 
Importante: Não se emitirá nenhum orçamento se o 
equipamento não tiver sido previamente recebido nos 
nossos serviços. 
 
 
2.1 Como acelerar o processo das reparações? 
 
Indicar o valor a partir do qual deseja que façamos um 
orçamento, para, no caso de o valor ser inferior, o 
equipamento poder ser reparado diretamente. 
 
2.2 Orçamento recusado 
 
2.2.1 Se o orçamento é solicitado 
 
Qualquer recusa de orçamento origina uma “taxa de 
orçamento recusado”, de acordo com a tabela em vigor. 
 
Será considerado como pedido de orçamento: 

o Orçamento solicitado pelo cliente. 
o Realizar um orçamento se o valor de reparação 

é superior a… 
o Não reparar se o valor for superior a… 

 
2.2.2 Se o orçamento não é solicitado 
 
Qualquer recusa de orçamento origina “custo de gastos 
de expedição”. 

Serão considerados como orçamentos não solicitados 
sempre que não se cumpram as condições estabelecidas 
o orçamento solicitado (3.2.1) e a reparação não se 
encontre coberta pelas condições do período de garantia. 
 
 
2.3 Custos de elaboração de orçamento 
 
- O custo de um orçamento recusado (aplica-se no caso 
de recusa de um orçamento anteriormente solicitado) 
calcula-se de acordo com a tarifa em vigor. 
-Em casos de recusa de um orçamento que não tenha sido 
solicitado, os gastos de reexpedição serão faturados de 
acordo com a tarifa em vigor 
-Não existem custos no caso de abandono do 
equipamento. 
 
2.4 Duração dos orçamentos 
 
Todos os orçamentos realizados pelos nossos serviços 
têm uma validade máxima de 3 meses. 
 
 
3- ABANDONO DE UM EQUIPAMENTO 
 
Os equipamentos que permaneçam à espera de uma 
resposta ao orçamento elaborado, ou não tenha sido 
possível a sua entrega ou recolha, serão mantidos nas 
nossas instalações durante um período máximo de um 
ano e posteriormente serão considerados abandonados e 
procederemos à sua reciclagem. 
 
4- REPARAÇÃO IMPOSSÍVEL 
 
Não podemos garantir-lhe a reparação de equipamentos 
para as quais não disponhamos de peças em Stock. 
No caso de que uma reparação não poder ser realizada, 
propor-lhe-emos a melhor opção comercial e, em caso de 
recusa, o equipamento será devolvido sem custos. 
 
 
 
5- GARANTIA DE REPARAÇÃO 
Depois da reparação, qualquer anomalia deverá ser 
informada antes do final do prazo da garantia de 
reparação (6 meses) 
As condições de garantia, aplicadas à reparação efetuada, 
são idênticas às normas gerais da garantia do fabricante. 
 
 
6- ARTIGOS NÃO REPARADOS PELA PM2S 
Os equipamentos não reparados pela PM2S enviados por 
engano aos nossos serviços técnicos serão devolvidos ao 
remetente, por sua conta e risco, acompanhados de uma 
fatura correspondente aos gastos de reexpedição e 
anexando um documento que indicará “reparação não 
realizada pela PM2S”. 

 
 
7- REPARAÇÃO 
 
Os equipamentos enviados à PM2S são reparados num prazo aproximado de 15 dias de calendário. Este prazo calcula-se desde o 
dia da receção na PM2S até á data de reexpedição. (Salvo pedido expresso do cliente ou espera de resposta a orçamento). 
 
Todas as peças defeituosas substituídas ficarão como propriedade da PM2S. 
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8- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento das reparações poderá ser realizado mediante reembolso na entrega do equipamento reparado ou mediante 
transferência bancária. 
No caso de não ser especificado pelo cliente as reparações serão enviadas contra-reembolso. 
 

9- ENVIO DE MATERIAL 

Insistimos na importância de proteger devidamente com uma embalagem de qualidade, o material que vocês nos enviam. Não 
nos podemos responsabilizar por todo o material recebido em mau estado. 
Não se esqueçam de indicar os seus dados de contacto e do equipamento enviado para facilitar a sua devolução. No caso de 
recebermos material sem esta informação ficará à espera de sua reclamação por parte do remetente, e no caso de decorrer um 
ano e um dia desde a sua receção este será considerado abandonado e procederemos à sua reciclagem. 
Por razões de segurança, devem enviar-nos só um equipamento por volume. Em caso de extravio ou roubo, não nos 
responsabilizamos se há mais do que um equipamento no mesmo volume. Em qualquer caso, não nos podemos responsabilizar 
pelos volumes que não sejam aceites pela PM2S. 
Quando recebam os nossos volumes, recomenda-se que verifiquem o bom estado do material na presença do transportador e que 
o recusem se necessário. 
Quando recebam os nossos volumes, recomenda-se que verifiquem o bom estado do material na presença do transportador e que 
o recusem se necessário 

 
10- ACESSÓRIOS 
A fim de evitar o seu extravio, recomenda-se que não envie nenhum acessório nos seus envios. 
 
Não nos envie os cartões de memória, as baterias, os filtros e outros acessórios a não ser que a PM2S os solicite. 
A PM2S não se poderá responsabilizar no caso de extravio do cartão de memória, da bateria ou de outros acessórios enviados sem 
que tenham sido solicitados pela PM2S. 
 
Antes de enviar cartões de memória á PM2S será necessário que todos os dados contidos sejam guardados pelo cliente pois que 
durante a reparação os dados podem ser apagados da memória podendo não serem recuperáveis. 
 
 
11- MOTIVOS DA REPARAÇÃO 
 
Deve explicar claramente a razão pela qual nos envia a reparar o seu equipamento, deste modo o técnico saberá imediatamente 
como actuar e a duração da reparação reduzir-se-á de forma significativa. 
Quando se solicita a substituição só de uma peça externa, as revisões gerais apenas se realizarão sob pedido expresso. 
 
12- MODOS DE ENVIO E EXPEDIÇÃO PARA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
No caso de a reparação se encontrar coberta pelas condições de garantia do fabricante, os custos de envio dos materiais serão 
responsabilidade da PM2S. (Envios não urgentes mediante a transportadora indicada) 
No caso de a reparação não estar coberta pelas condições de garantia do fabricante, os custos de envio dos materiais serão a 
cargo e sob responsabilidade do cliente 
 
13- RECEPÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
Ao receber o equipamento na PM2S, informar-se-á o cliente nos seguintes casos: 
O material recebido não corresponde com o material indicado pelo cliente no documento que acompanha a mercadoria O material 
recebido apresenta danos importantes e que não estão especificados no documento anexo. 
 
14- COMPROMISSO COM A QUALIDADE DO SERVIÇO 
 
Em caso de avaria múltipla (terceira devolução devido á reparação efetuada) a PM2S compromete-se a encontrar una solução 
comercial com o fim de satisfazer o cliente. 
 
15-UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MEMÓRIA 
 
Aconselha-se seguir as recomendações de uso dos cartões de memória indicadas no manual de utilizador e sobretudo fazer uma 
cópia dos dados mais importantes antes de enviá-los ao nosso serviço técnico, já que a PM2S não se pode responsabilizar em 
nenhum caso pela perda ou desaparecimento dos dados.
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