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Para efeito deste termo é considerado "Cliente" o contratante descrito neste
documento como cliente, e é considerada "Empresa" a Contratada, e tem como
objeto o "Produto" identificado em detalhes.
1 – ORÇAMENTO
1.1 O prazo de validade do orçamento é de 10 dias contados da
data de elaboração do mesmo. Após este período o orçamento perde
automaticamente a validade.
1.2 O orçamento será informado ao Cliente através do telefone, e-mail, SMS ou
outro meio de comunicação informado por este e que venha a ser utilizado pela
Assistência. O Cliente poderá ser informado sobre o orçamento imediatamente
quando o serviço for prestado via balcão.
1.2.1 O Cliente autoriza o envio do orçamento nos contatos e canais informados
pelo mesmo.
1.3 Após a análise do produto, se for identificada a necessidade de reparo de
mais peças do que as previstas no orçamento inicial, o Cliente será notificado
para que aprove a inclusão do reparo das referidas peças em novo orçamento.
Aprovando esta, o Cliente está ciente da modificação no valor do orçamento para
casos fora de garantia.
1.4 No caso do orçamento apresentado não ser aprovado, o Cliente
concederá à empresa um prazo de 48 horas úteis, contadas da
manifestação do Cliente sobre a não aprovação do
orçamento, para retornar o produto às mesmas condições em a
Assistência o recebeu.
1.5 No caso da cobrança de um orçamento preliminar para a recuperação da tela
do aparelho do Cliente, ficando ciente que este orçamento é exclusivamente para
o reparo da tela. Caso após a abertura do aparelho for identificado que outros
componentes necessitem de reparo, será apresentado ao Cliente uma cotação
complementar. A não aprovação do orçamento preliminar, não dá direito ao
Cliente ao ressarcimento do valor previamente pago no orçamento preliminar, já
que este serviço será realizado.
2 – GARANTIA
2.1 O Produto conta com a garantia legal de 90 dias do serviço de reparo,
conforme determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, contada a
partir da data de retirada indicada nesta ordem de serviço, sendo
obrigatória a apresentação deste documento pelo Cliente no caso da peça
trocada ou serviço realizado apresentar algum outro vício durante o período de
garantia legal do serviço realizado.
2.2 A garantia perderá sua validade: se houver violação de peças colocadas pela
Empresa no Produto; se for utilizado em rede elétrica incompatível ou sujeita a
flutuações; se for instalado ou utilizado de maneira inadequada conforme
especificado no seu manual de instruções; caso sofra danos causados por
acidentes ou agentes da natureza ou se for manuseado por técnicos ou pessoas
não autorizadas pela Empresa, ou qualquer outro uso em desacordo com o
manual de instruções e termo de garantia do produto.
2.3 No caso do produto apresentar, durante o período coberto pela GARANTIA
LEGAL de 90 dias, algum defeito envolvendo componente(s) que não tenha(m)
sido relacionado(s) ao serviço de reparo realizado e cobrado(s) acima, o(s)
mesmo(s) será(ão) substituído(s) mediante o pagamento do(s) referido(s)
componente(s), incluindo a mão de obra.
3 – DO PRODUTO FORA DE GARANTIA
3.1 O produto que der entrada na autorizada fora do período legal e contratual de
garantia será reparado mediante aprovação de orçamento pelo Cliente.
3.1.1 A aprovação do orçamento se dará por escrito, pelo Cliente, via balcão; por
telefone, mediante gravação da chamada; por SMS, whatsapp ou e-mail com
descrição das peças que serão utilizadas e serviços que serão realizados.
3.1.2 A aprovação do orçamento confirma o aceite do Cliente aos termos de
serviço apresentados neste documento.
3.1.3 O Cliente está ciente de que haverá cobrança de taxa de análise para
diagnóstico do problema e elaboração de orçamento para produtos fora
de garantia, oportunidade em que o valor será previamente comunicado.
4 – DA RETIRADA DOS PRODUTOS
4.1 A retirada do produto somente poderá ser feita pelo próprio Cliente com a
apresentação da ORDEM DE SERVIÇO, que é entregue ao mesmo pela
Assistência Técnica Autorizada Samsung no momento da entrada do produto.
4.1.1 No caso de o Cliente enviar um portador para a retirada, o mesmo deverá
apresentar, além da Ordem de Serviço, procuração com firma reconhecida e estar
munido de cópia do RG ou CNH (Com foto).
A procuração deverá seguir o modelo abaixo:
Eu, (Nome do Cliente), portadora do CPF 000.000.00-00 e ordem de serviço N.
XXXXXXXX, autorizo que (Nome do Portador), portador do CPF 000.000.000-00
efetue a retirada do meu aparelho, passando a exercer o dever de guarda do
produto.

 

4.2 O Cliente será informado pela Empresa sobre a finalização do reparo do
produto por meio de telefone, e-mail, SMS ou outro meio de comunicação que a
Assistência venha a utilizar, cabendo ao Cliente disponibilizar os meios de contato
atuais e eventual canal de preferência.
4.2.1 O cliente autoriza a Empresa a enviar o produto pelos correios, ao endereço
informado na abertura da ordem de serviço, caso não haja a retirada no prazo de 5
(cinco) dias, após comunicado de finalização do reparo (item 4.2).
4.3 Na hipótese de o envio pelos Correios não ser viável, decorrido o prazo de 120
dias da data de comunicação ao Cliente sobre a finalização do reparo, não
havendo a retirada do produto, o Cliente, por meio da assinatura do presente
documento, fica ciente de que perderá a propriedade do mesmo, autorizando
desde já, nesta hipótese, a destinação do bem, por parte da Empresa, incluindo a
destruição e descarte do mesmo, de acordo com a legislação vigente à época, não
sendo devido ao Cliente qualquer compensação ou indenização.
5 – AUTORIZAÇÃO
5.1 O Cliente autoriza a empresa a proceder com a desmontagem do seu Produto
para efetuar a devida análise do defeito visando o diagnóstico do problema.
5.1.1 Para produtos fora de garantia, havendo a necessidade de substituição de
componentes e/ou ajustes, estes só serão efetuados mediante prévia autorização
do Cliente e aceite do orçamento apresentado.
5.2 O cliente concorda e autoriza a Samsung a empregar no reparo de seu produto
peças ou componentes de reposição novos ou recondicionados, os quais
possuirão as mesmas especificações técnicas e de qualidade de peças ou
componentes novos, nos moldes previstos no artigo 21, do Código de Defesa do
Consumidor.
5.3 O Cliente autoriza a Empresa a utilizar os dados pessoais presentes nesta
Ordem de Serviço para entrar em contato, através dos meios cabíveis, informando
sobre o status do reparo, evidências do produto analisado, orçamentos e quaisquer
informações relevantes sobre o produto, inclusive relativas à satisfação do serviço
prestado.
6 – DO PRODUTO E ACESSÓRIOS
6.1 Faz-se necessário o envio ou entrega de acessórios juntamente com o produto
que será analisado pela Assistência Técnica (carregadores, cabos USB, fontes de
notebooks, baterias, entre outros).
6.2 Se o produto for protegido com senha ou padrões, será necessário desabilitar e
retirar o bloqueio antes do envio ou entrega no posto autorizado.
6.2.1 Solicitamos que, antes de dar entrada em nossa Assistência Autorizada, além
do backup que deve ser realizado pelo Cliente, sejam excluídos todos os dados,
fotos e demais informações pessoais que o usuário não deseje permitir o acesso
ou visualização.
7 – DA RESPONSABILIDADE SOBRE DADOS
7.1 Caberá ao Cliente realizar cópia de segurança de agendas, fotos, documentos,
músicas ou quaisquer outros tipos de dados, informações e/ou aplicativos
gravados no produto (celular, tablete, netbook ou notebook) antes do ingresso do
produto na Assistência Técnica.
7.1.1 Não nos responsabilizamos pela película instalada no produto, para qualquer
tipo de procedimento realizado, ficando o Cliente desde logo ciente sobre a
possibilidade de danos não reparáveis na película instalada.
7.2 O Cliente reconhece que o e-mail e telefone informados na Ordem de Serviço
são seus e estão ativos, sendo que autoriza a Assistência Técnica a enviar-lhe
comunicados sobre a análise e reparo do produto neste endereço eletrônico, sendo
dever do Cliente informar à Assistência Técnica qualquer alteração de tais dados.
7.3 Em nenhum procedimento ou reparo efetuado pela Empresa há acesso a
dados pessoais do Cliente ou informações confidenciais como senhas bancárias,
senhas de e-mails, etc.

Declaro estar ciente e de acordo com as cláusulas contratuais e condições do
aparelho descritas acima.
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CPF DO CLIENTE EXTENSO

________________________________________________________

ASSINATURA CLIENTE

_________________________ _______/__________/____________

LOCAL E DATA


