
CHECKLIST TELEFONES GSM ARTIGOS RELACIONADOS (Por favor use um formulário por reparação)

Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não

• O produto está intacto?
• O produto está completo?
• O adaptador está incluído?
• A tampa da bateria está incluída?
• O cartão de memória está incluído?
• O auricular está incluído?
• Tem o número IMEI?
• Tem o recibo de compra? Sim Não

Caso tenha recebido um dispositivo danificado que não possa usar, preencha a seguinte descrição de reclamação: DOA (Death On Arrival). Se 
entregar o seu telefone para reparação, concorda com possíveis custos de reparação ou investigação (estes podem ascender a um máximo de 80€ 
+ IVA). Se a reparação não estiver sob garantia e os custos excederem 80€ + IVA, então receberá uma cotação completa antes da reparação ocorrer. 
Se renunciar à reparação, os custos da investigação permanecerão sempre para pagar. Para qualquer custo de reparação receberá uma fatura. 

Marca do produ to 
Tipo de dispositivo  
Número IMEI  
Número PIN 
Data de compra* 

Não envie o seu cartão SIM, bateria, cartão de memória, tampas substituíveis ou outros itens individuais, salvo indicação em 
contrário pela sua pessoa de contacto na Lumidee. 

*Por favor junte a fatura ao enviar. Sem a fatura, a reparação não poderá ser processada!

DESCRIÇÃO DA RECLAMAÇÃO 

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

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

Por favor envie o produto completo, embora sem a bateria! 

GARANTIA 

Os telefones GSM têm uma garantia de 1 ano, com exceção de acessórios e bateria. 
O período de garantia da bateria é de 3 meses. 
Um ecrã partido é considerado acidente e não é coberto pela garantia. Os custos de reparação para um ecrã individual são 120€. 

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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