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GARANTIA/CUSTOS 

(Por favor marque o apropriado) 

1. Já verificou um conjunto de peças relacionadas com avaria e envia apenas as peças defeituosas (Walkie‐talkie Motorola CLP da série Motorola XT, 
carregadores, auricular, bateria e clipe de cinto). Consequentemente: 
‐ Se as peças estão defeituosas e dentro do período de garantia, serão substituídas sem custos.
‐ Se as peças estão defeituosas e fora do período de garantia, receberá uma proposta/orçamento da Lumidee

2. A seu pedido, a Lumidee examinará um conjunto completo ou as peças (Walkie‐talkie CLP ou série XT, carregador, auricular, bateria e clipe de 
cinto). A Lumidee verificará, investigará e programará o dispositivo (se aplicável ou desejado). Custos: 12,50€ por conjunto. Além disso, a ll 
Lumidee irá: 
-  Substituir todas as peças defeituosas que estejam dentro do período de garantia, gratuitamente.
-  Enviar‐lhe uma proposta/orçamento para quaisquer peças defeituosas fora do período de garantia.

3. A Lumidee visitará a loja ou o local a seu pedido. A Lumidee verificará, investigará e programará (se aplicável ou desejado) as séries Walkie-Talkie 
CLP ou XT inteiramente. Custos: 95€ por local. 
Além disso, a Lumidee irá: 
-  Substituir todas as peças defeituosas que estejam dentro do período de garantia, gratuitamente. 
-  Enviar-lhe uma proposta/orçamento para quaisquer peças defeituosas fora do período de garantia. 

a. Ao escolher esta opção, pode enviar o formulário ou contactar‐nos por telefone, após o qual uma reunião será agendada. 

-  When choosing this option you can submit the form or contact us by telephone after which an appointment will be planned. 

Auriculares 

Clipes 

Multi-carregador  

O número de peças individuais defeituosas 

incluídas é: Walkie-talkies 

Baterias 

Carregador 

Data de aquisição: (Por favor envie a fatura) 

Depois de efetuar a reparação, a Lumidee manterá os dispositivos ou peças avariadas por um período de três meses, sendo depois destruídos. 

 DETALHES DO CLIENTE 

Nome da empresa  

Morada  

Código postal  

Cidade 

Pessoa de contacto 

Telefone da pessoa de contacto 

E-mail da pessoa de contacto 

Assinatura do acordo:

Assinatura 

Nome 

Lumidee Portugal
Rua Norberto de Oliveira, n  7
2620-111 Póvoa de Santo Adrião

NIF 510944400
IBAN PT50003300004547654327205
Swift BCOMPTPL

T: +351 211 920 066
www.lumidee.pt
info@lumidee.pt

CH ECKLIST DE REPARAÇÃO PARA MOTOROLA CLP446, XT420 E ACESSÓRIOS 
V2016-07(Por favor use um formulário por reparação)

Visite nosso site www.lumidee.pt para perguntas frequentes (lista de FAQ). Pode entrar em contacto com a Lumidee pelo e-‐mail info@lumidee.pt ou pelo 
telefone 211920066. 

DESCRIÇÃO DA RECLAMAÇÃO 
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