GARANTIA LIMITADA
ATENÇÃO: a presente Garantia Limitada não afecta (nem limita) quaisquer direitos legais previstos na
legislação nacional aplicável referente à venda de bens de consumo.
A Nacacomunik garante que o Videofone da Nacacomunik estará livre de defeitos de fabrico e de
material em condições normais de utilização (“Defeitos”) por um período de 2 anos a contar desde a
data de compra do Videofone da Nacacomunik (“Período de Garantia”). Durante o Período de Garantia,
o Videofone da Nacacomunik será reparado ou substituído pela Nacacomunik (“Garantia Limitada”), sem
despesas para o Cliente quer por materiais quer por mão-de-obra. Esta Garantia não cobre o Serviço de
Telefone Digital da Nacacomunik, apenas o Videofone da Nacacomunik.
A presente Garantia Limitada não cobre danos provocados pelo desgaste causado pela utilização normal
do Videofone da Nacacomunik, nem será aplicável quando este tiver sido aberto ou reparado por qualquer
pessoa não autorizada pela Nacacomunik, e não cobre danos provocados por utilização incorrecta,
humidade, líquidos, proximidade ou exposição a fontes de calor, acidentes, abuso, incumprimento das
instruções fornecidas com o Videofone, negligência ou aplicação indevida. A presente Garantia Limitada
não cobre danos físicos na superfície do Videofone da Nacacomunik nem/ou quaisquer outros actos ou
situações que transcendam o controlo de qualidade, dentro dos limites da razoabilidade, da Nacacomunik.
A Nacacomunik não concede quaisquer garantias respeitantes ao Videofone da Nacacomunik para além
desta Garantia Limitada expressa. Em particular e até ao limite máximo permitido pela legislação aplicável,
a Nacacomunik e os seus fornecedores proporcionam o Videofone da Nacacomunik “TAL COMO ESTÁ E
COM TODOS OS SEUS DEFEITOS” e por este meio negam quaisquer outras garantias e condições, tanto
expressas como implícitas, incluindo mas não se limitando a quaisquer (se algumas) garantias, deveres
ou condições implícitas de fiabilidade ou disponibilidade, de exactidão ou completação das respostas,
dos resultados, do trabalho, de isenção de vírus, relacionados com o Videofone da Nacacomunik ou
resultantes da sua utilização. Esta exclusão não se aplica a (i) qualquer condição implícita referente à
titularidade nem (ii) a qualquer garantia implícita referente à conformidade com a descrição.
Para reclamar no âmbito da Garantia Limitada sobre qualquer defeito, o Cliente deverá contactar o
Serviço de Apoio ao Cliente da Nacacomunik para explicar o Defeito e obter um número ADM (Autorização
de Devolução de Material), se necessário. O Videofone da Nacacomunik deverá ser devolvido à
Nacacomunik após notificação do defeito, logo que possível, para a morada fornecida pela Nacacomunik.
Além disso, o Cliente deverá cumprir quaisquer outros procedimentos de devolução estipulados pela
Nacacomunik, tal como publicados ou como comunicados aquando da reclamação. Se surgir qualquer
defeito e a Nacacomunik receber uma reclamação válida no âmbito da presente Garantia Limitada, após
os primeiros 15 dias depois do termo do Período de Garantia, a Nacacomunik terá direito a cobrar
quaisquer despesas razoáveis de envio e processamento relacionadas com a reparação ou substituição
do Videofone da Nacacomunik.
A presente Garantia Limitada é a única garantia expressa que lhe é proporcionada e substitui quaisquer
outras garantias expressas ou obrigações semelhantes (se houver alguma) criadas por qualquer
publicidade, documentação, embalagem ou outras comunicações.
A presente Garantia Limitada é intransferível.
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