Assistência Técnica OFICIAL a Electrodomésticos, Venda de Peças Originais Ar Condicionado

Praceta João Gonçalves Zarco Lte 48 R/C Loja Dtª. 2580-484 Carregado-PORTUGAL www.maquivolt.pt
Telfs. 263853349-263853353 Tem. 914873563 Fax. 263853374 E Mail: maquivolt@maquivolt.pt

CONDIÇÕES DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
€uro

MÃO DE OBRA

Primeiros 30 Minutos são liquidados na totalidade..........................................................................................................................................................................24,60
Após os primeiros 30 minutos são cobrados períodos de 15 Minutos cada período...….…………….............................................................................................................12,30
Entre 30 e 45 Minutos.................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………...36,90
Entre 45 e 60 Minutos ...............................................................................................................................................................................................................49,20

DESLOCAÇÃO - “ É Liquidada só uma vez, e na 1ª visita do técnico “

€uro

Carregado................................................................................................................................................................................................................................19,35
Até 10 Km................................................................................................................................................................................................................................28,46
Até 30 Km................................................................................................................................................................................................................................36,18
Até 55 Km................................................................................................................................................................................................................................44,72

TRANSPORTE

- “Campanha Promocional ANTI CRISE Desconto 100% durante o Ano 2019”

€uro

Carregado................................................................................................................................................................................................................................10,46
Até 10 Km................................................................................................................................................................................................................................23,30
Até 30 Km................................................................................................................................................................................................................................30,82
Até 55 Km................................................................................................................................................................................................................................39,45

TAXA DE ORÇAMENTOS – “Só são efectuados nos nossos Serviços e Pagos no acto da Entrega do Aparelho á MAQUIVOLT.”
* 1 Hora de Mão de Obra + Deslocação +Transporte para GRANDES DOMÉSTICOS.
½ Hora de Mão de Obra para Micro Ondas - 15 Min. Para PEQUENOS DOMÉSTICOS.
•
Valor a calcular conforme a zona de Residência do Cliente.
Os nossos orçamentos só têm custos em caso de não adjudicação ou por indisponibilidade das peças na origem. O valor do custo de elaboração de orçamento é
liquidado no acto da entrega do aparelho aos colaboradores da MAQUIVOLT, sendo este valor, em caso de orçamento adjudicado descontado no final da reparação, Em caso de
falta de peças para a conclusão dos serviços desde a origem, será a cargo do cliente o custo da Mão de Obra necessária para a despistagem da avaria, diagnóstico e orçamento.

ENCARGOS DE ARMAZENAMENTO
Encargo Diário: 14,00€ dia, após nossa informação de que deverá ser levantado o aparelho.

ENCOMENDA DE PEÇAS
Só encomendamos peças mediante o pagamento prévio de 50% do valor da mesma no acto da encomenda.
Não nos responsabilizamos por danos ocorridos em peças vendidas ao balcão, quando as mesmas sejam instaladas por pessoa não habilitada tecnicamente para esse fim. Só
reservamos peças até 60 dias após nossa informação de disponibilidade de stock. Não aceitamos devoluções.

GARANTIA DA REPARAÇÃO
Aparelhos Uso Doméstico, 24 Meses sobre as Peças aplicadas, 12 Meses para mão de obra, deslocação e transporte conforme o referido no nosso documento de venda, e
desde que não exista má utilização, uso não doméstico, negligência ou deficiência no Fornecimento da tensão fornecida pela Empresa Distribuidora de Energia Eléctrica. Ou
outros motivos alheios, tais como tempestades, outros fenómenos causados pela Natureza ou actos de vandalismo. Para Equipamentos cujo uso seja não doméstico as nossas
condições de garantia restringem-se a 6 meses de garantia para Peças substituídas, Mão de Obra, Deslocação e Transporte.

GARANTIAS EM APARELHOS NOVOS
Conforme instruções do Fabricante, Aparelhos Uso Doméstico mínimo 24 meses, Uso Não Doméstico 6 meses.
Aos Preços acima mencionadas acresce o IVA á taxa de 23% em vigor.
TODOS OS SERVIÇOS SÃO PAGOS APÓS A SUA CONCLUSÃO.

Carregado, 01 de Janeiro de 2019

Maquivolt Lda

António Correia
(Sócio Gerente)
Tabela de condições de serviços válida de 01.01.2019 a 31.12.2019

