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FORMULÁRIO DE ENVIO DO SEU EQUIPAMENTO 
Por favor, preencha o seu formulário com cuidado, as informações que lhe são solicitadas, são muito importantes 
para nós porque nos vão permitir prestar-lhe um bom serviço. 

 
 
 

 

 
Morada de retorno do equipamento Nome 

  
Endereço de e-mail Telef. / telemóvel 

 
Descrição da avaria 

EQUIPAMENTO EM GARANTIA ? SIM  NÃO 

 
Descrição do equipamento e acessórios enviados 

Por favor, não envie baterias, cabos, CD’s, livros de instruções, etc. só deve enviar cartões de imagem caso tenha  fotos com defeito a mostrar, 
prefira sempre a caixa original como  embalagem segura, acondicione bem o seu equipamento.  Se não tiver a embalagem original escolha uma 
caixa resistente de tamanho adequado, proteja o equipamento internamente com materiais, como esferovite, papel de jornal, cartão, etc. 
Recomendamos que faça um seguro.  Se enviar pelos CTT, poderá fazer o seguro no balcão. 
Nota: Se o seu equipamento estiver em garantia NÃO ESQUEÇA de enviar o comprovativo de compra, sem  o qual a reparação 
sem custos não será possivel. 

 

DESEJA RECEBER ORÇAMENTO ? SIM  NÃO  

Contrib. nº 

MODELO DO EQUIPAMENTO 
CANON  
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Termos & Condições 
Normas Gerais de Serviços de Assistência Técnica 
Após recebermos o seu equipamento, a situação será analisada no mais curto espaço de tempo possível, e procederemos à execução de um orçamento, se assim for desejado. 
Garantia de Reparação 
As reparações têm garantia de um ano a contar da data da respectiva factura, para a mesma avaria e componentes 
avariados, estando excluídos desta garantia danos provocados por má utilização, como sejam queda, pancada, oxidação 
e/ou presença de areia no interior, riscos, mossas, etc. 

Pagamentos 
As reparações/encomendas podem ser pagas com cartão de débito via Multibanco, à cobrança, bem como por transfe-
rência bancária para a conta NIB: 0019 0076 0020 0054 2684 0 (BBVA) — PhotoStation, Lda. 
Facturas 
A respectiva factura acompanhará o produto. 

Orçamentos 
No caso de orçamento,  haverá um pagamento de 20,00 Euros + IVA, que será descontado, no total da factura de repa-
ração, sempre que o cliente tenha feito um adiantamento 
Desistência 
No caso de desistência por parte do cliente, de resolução imediata da avaria, ou não sendo encontrado defeito, o custo 
inicial de 20,00 Euros + IVA, reverte para custos do serviço técnico e de expediente. 
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Por favor, recorte esta etiqueta e cole na  embalagem de envio do seu equipamento,   recomendamos que coloque também uma etiqueta de remetente com o seu nome e morada 
NÃO ESQUEÇA DE INCLUIR O IMPRESSO DE FORMULARIO DE ENVIO, DENTRO DA EMBALAGEM 


