
CHECKLIST SENNHEISER COM FIO (Por favor use um formulário por reparação)

Sim Não 
Sim Não 

• Conseguiu ler a garantia?
• Testou o auricular noutras conexões?
• Envolve um defeito técnico? Sim Não 

Se respondeu “Não” a uma das perguntas acima, então entre em contato com a Lumidee. Se os 
produtos não estiverem defeituosos, cobraremos 12,50€ pelo exame e tratamento. 

DESCRIÇÃO DA RECLAMAÇÃO 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Envie acessórios somente se estiverem relacionados com a reclamação. 
Por favor, note: inclua sempre uma cópia da fatura, caso contrário, a sua reparação não poderá ser processada! 

GARANTIA 

Os auriculares com fio Sennheiser têm uma garantia de 2 anos, com exceção da série SC600, em que se aplica um prazo de garantia de 3 anos. A idade 
do auricular pode ser identificada pela etiqueta no fio. Esta menciona 4 letras das séries abaixo mencionadas, que correspondem a números. Os dois 
primeiros números indicam o ano, enquanto os dois últimos números indicam o mês. 

Código etiqueta Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Tradução  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

A garantia será anulada se a etiqueta tiver sido removida ou se tornar ilegível ou quando as peças do produto estiverem partidas. Selecione uma das 
seguintes opções: 

1. Por favor, substitua os produtos apenas na garantia. Outros produtos podem ser destruídos.
2. Por favor, substitua produtos fora da garantia por novos itens. O nosso número de referência é 

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
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