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PRODUTOS DE ELETRÓNICA DE CONSUMO
GARANTIA LIMITADA EUROPEIA

  COBERTURA DA GARANTIA

a.  Garantia de Sistemas

A garantia limitada da Toshiba é aplicável a todos os “Sis-
temas” comercializados a partir de 01/01/2013. A Toshiba 
garante a inexistência de defeitos de componentes ou de 
fabrico sob condições normais de utilização em qualquer 
televisor Toshiba, leitor de Blu-ray-/DVD, recetor de saté-
lite, bem como acessório de televisor (“Sistema”), vendido 
pela primeira vez a um cliente final, durante o período de 
garantia estipulado em doze (12) meses (período de garan-
tia), desde que as reclamações ao abrigo desta garantia 
limitada sejam efetuadas dentro do período de garantia. 
O período de garantia tem início na data original de com-
pra. A fatura original de compra (recibo de venda), que inclui 
a data de compra, referência do modelo e número de série 
do Sistema, serve como prova da data de compra.

A garantia é aplicável apenas em países que estejam 
abrangidos por esta garantia limitada para o seu produto, 
isto é, qualquer país em que a Toshiba ou os respetivos 
Prestadores Autorizados de Serviços ofereçam um servi-
ço de garantia sujeito aos termos e condições referidos 
nesta garantia. No fim desta brochura, poderá consultar 
uma lista dos países abrangidos.

Esta garantia cobre os encargos com peças de substitui-
ção e mão-de-obra necessários para restabelecer o bom 
funcionamento do Sistema. A Toshiba procederá, segun-
do o seu arbítrio, à reparação ou substituição dos Siste-
mas ou peças com defeitos, abrangidos por esta garantia, 
por peças ou Sistemas novos ou retificados de fábrica 
com desempenho equivalente a produtos novos. O Sis-
tema ou peça que seja reparado ou substituído ao abrigo 
desta garantia limitada continuará a estar abrangido pelo 
restante período da garantia original aplicável ao Sistema 
ou peça ou durante três (3) meses, prevalecendo o perí-
odo mais longo. Todas as peças e Sistemas substituídos 
ao abrigo desta garantia serão propriedade da Toshiba. 
Qualquer outro tipo de reclamação contra a Toshiba está 
expressamente excluída.

A garantia limitada é uma garantia comercial concedida 
pela Toshiba e não afeta os direitos legais do consumidor, 
que pode recorrer aos direitos adicionais disponibilizados 
aos consumidores, previstos na legislação aplicável.

b.  Unidades substituíveis pelo cliente

A Toshiba pode fornecer unidades substituíveis pelo clien-
te, como suportes de televisor ou controlos remotos, ao 

cliente final, mediante expedição. Após receção da peça de 
substituição por parte do cliente final, a peça original passa 
a ser propriedade da Toshiba. Se solicitado, a peça original 
deverá ser devolvida à Toshiba, ao encargo da Toshiba. 
Se a peça original não for recebida pela Toshiba no prazo 
de quinze (15) dias úteis após receção das instruções de 
expedição por parte do cliente final, será cobrado ao cliente 
final o valor de mercado da peça de substituição.

   EXCLUSÕES DE GARANTIA E EXCLUSÃO 
DE RESPONSABILIDADE

A garantia limitada relativa ao seu Sistema está sujeita às 
seguintes exclusões e limitações:

a.  Exclusões

Esta garantia limitada não abrange:

1. Sistemas não fabricados por ou para a Toshiba ou 
vendidos a um utilizador final num país que não esteja 
coberto por esta garantia.

2. Sistemas danificados ou tornados defeituosos (a) como 
resultado da utilização do Sistema para outros fins que 
não os designados, utilização do Sistema em desacor-
do com o Manual do Utilizador ou outras utilizações 
incorretas ou abusivas ou negligência que afetem 
o Sistema; (b) devido à utilização de peças não fabri-
cadas nem vendidas pela Toshiba; (c) devido a uma 
modificação ao Sistema; (d) como resultado de um ser-
viço prestado por alguém externo à Toshiba ou a um 
fornecedor autorizado de serviços Toshiba; (e) devido 
a transporte ou embalagem inadequados aquando da 
devolução do Sistema à Toshiba ou a um fornecedor 
autorizado de serviços Toshiba ou (f) devido a insta-
lação incorreta de produtos de terceiros (por exemplo, 
cartões de expansão da memória). 

3. Sistemas ou respetivas peças, cujas etiquetas ou nú-
meros de série tenham sido modificados ou tornados 
ilegíveis.

4. Manutenção regular, inspeção, desgaste de peças con-
sumíveis, por exemplo, do controlo remoto.

5. Danos na aparência, tais como riscos ou mossas, mol-
duras, tampas ou plásticos riscados, esbatidos ou des-
coloridos.
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danos (incluindo danos diretos ou indiretos, perdas de 
lucros empresariais, poupanças perdidas ou outros danos 
especiais, acidentais, punitivos ou consequenciais por 
violação da garantia, contrato, responsabilidade objetiva, 
incumprimento ou qualquer outra forma) decorrentes ou 
resultantes da utilização ou da incapacidade para utilizar 
os sistemas e/ou os materiais escritos apensos (incluindo 
todos os manuais), mesmo que a Toshiba, o respetivo for-
necedor, um representante autorizado da Toshiba, forne-
cedor de serviços ou revendedor tenham sido avisados da 
possibilidade de tais danos ou de qualquer reclamação de 
terceiros. Qualquer responsabilidade da Toshiba ou res-
petivo fornecedor que não esteja excluída está limitada ao 
preço de venda do Sistema.

 
  OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

A garantia limitada da Toshiba inclui uma garantia de 
entrega ou envio nos serviços autorizados. Em alguns 
países, pode ser também disponibilizado um serviço de 
recolha e devolução. Para obter informações sobre a co-
bertura no seu país, contacte a Toshiba ou o seu fornece-
dor de serviços autorizado. 

O serviço de garantia estará sujeito aos seguintes termos 
e condições:

1. O serviço de reparação está disponível para Sistemas 
comprados ou localizados num país onde a Toshiba ou 
seus fornecedores autorizados de serviços ofereçam 
serviço de garantia de acordo com os termos e condi-
ções referidos nesta garantia limitada. As reclamações 
ao abrigo desta garantia limitada apenas serão conside-
radas quando efetuadas dentro do período de garantia.

2. No fim desta brochura, consulte a lista com informa-
ções de contacto da Toshiba e respetivos fornecedores 
de serviços autorizados nos países correspondentes.

3. Antes de entrar em contacto com a Toshiba:

•	 Verifique se o Sistema está ligado à corrente e se 
o botão de ligar/desligar foi corretamente ligado;

Reponha a configuração original do televisor, removendo 
acessórios e ligações externas e desligando dispositivos 
de armazenamento remotos ou outros periféricos.

•	 Consulte o Manual do Utilizador para obter suges-
tões valiosas sobre como utilizar e resolver proble-
mas no Sistema;

•	 Anote a referência de modelo, número de série, 
configurações de hardware e software do Sistema 
e uma descrição do problema (por exemplo, mensa-
gens de erro apresentadas no ecrã);

6. Utilização comercial ou profissional do Sistema. 

7. Danos provocados pela exposição ao ambiente e/ou 
defeitos resultantes de fumo, pó, negro de fumo ou ou-
tras influências externas.

8. Defeitos provocados por força maior como relâmpagos, 
água, fogo, voltagem incorreta, ventilação insuficiente.

Se as instruções de uso e manutenção da Toshiba não 
forem cumpridas, forem utilizadas peças de substituição 
ou materiais que não correspondam às especificações 
originais, forem realizadas intervenções por pessoal não 
qualificado ou se o Sistema apresentar algum sinal de uti-
lização incorreta, utilização excessiva ou manuseamento 
negligente, terá de fornecer provas de que os defeitos não 
foram provocados por nenhuma destas circunstâncias.

Se o sistema não estiver abrangido por esta garantia 
limitada devido a uma das razões supramencionadas, 
a Toshiba pode, ainda assim, fornecer a reparação, a pe-
dido do cliente. Tenha em atenção que, neste caso, a 
Toshiba poderá cobrar ao cliente final as peças, mão de 
obra e outros custos inerentes ao serviço. Além disso, a 
Toshiba reserva-se o direito a cobrar ao cliente final a pre-
paração do orçamento. A Toshiba poderá cobrar ainda os 
custos originados pela inspeção do Sistema nos casos 
em que danos ou defeitos tenham sido alegados de forma 
negligente ao abrigo desta garantia limitada, mas que não 
se tenham verificado na realidade.

A Toshiba não se responsabiliza por quaisquer encargos de 
transporte/entrega/seguros, taxas alfandegárias, impostos, 
taxas de licenciamento ou quaisquer encargos resultantes 
de comunicações via telefone/fax por falha do sistema.

b.  Exclusão de garantia

À exceção da garantia expressamente fornecida e nos 
termos da lei aplicável, a Toshiba, respetivos revendedo-
res ou fornecedores autorizados de serviços não emitirão 
qualquer outra garantia para o Sistema. A Toshiba exclui-
-se expressamente de qualquer outra responsabilidade, 
expressa ou implícita, até ao limite máximo permitido por 
lei. Em particular, mas sem limitação à generalidade da ex-
clusão, quaisquer termos implícitos relativos à comerciali-
zação, qualidade satisfatória, adequação a uma finalidade 
específica e/ou não violação dos direitos de terceiros esta-
rão excluídos ao abrigo do contrato ou por incumprimento. 
Quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas 
por lei estarão limitadas em duração ao período da garan-
tia limitada expressa concedida pela Toshiba até ao limite 
permitido pela lei aplicável. Até ao máximo permitido pela 
lei aplicável, a Toshiba ou respetivos fornecedores não 
serão, em caso algum, responsáveis por (1) danos, perda 
ou corrupção de registos, programas, dados ou suportes 
de dados de armazenamento amovíveis, ou (2) quaisquer 
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4. Contacte o Centro de Atendimento Toshiba do país em 
que se encontra. A Toshiba tentará resolver eventuais 
problemas de garantia por telefone e poderá necessitar 
da sua ajuda para executar procedimentos de diagnós-
tico de rotina relacionados com o seu contacto. Caso 
o Centro de Atendimento Toshiba identifique avaria do 
Sistema, receberá um número de identificação e ins-
truções de assistência do modo mais conveniente (por 
exemplo, fax, correio eletrónico, voz).

5. Se o seu Sistema estiver abrangido pelo serviço de 
recolha e devolução, a Toshiba tratará da recolha da 
unidade avariada no local, da sua reparação e da de-
volução. A Toshiba assumirá todos os encargos com 
a reparação, logística e seguros deste processo.

6. Nos termos da garantia de entrega e envio, será ne-
cessário entregar o Sistema Toshiba num fornecedor 
autorizado de serviços Toshiba para reparação ao abri-
go da garantia e tratar da recolha após a reparação. 
Terá de efetuar o pré-pagamento de quaisquer encar-
gos, impostos ou taxas de expedição relacionados com 
o transporte, receção e envio do Sistema por parte do 
fornecedor autorizado de serviços Toshiba. Além dis-
so, cabe ao cliente assegurar que a entrega e recolha 
do Sistema estão abrangidas por um seguro, pois nem 
a Toshiba nem a empresa prestando o serviço de ga-
rantia em nome da Toshiba serão responsabilizados 
por danos ou perdas durante o transporte.

7. Assegure uma embalagem adequada da unidade se 
esta for enviada ou recolhida pela Toshiba. Os danos 
provocados por uma embalagem incorreta por parte do 
cliente final não serão abrangidos pela Toshiba.

  REGISTO

Registe a sua garantia agora mesmo em:

www.toshiba.pt/registo

O registo ajuda-nos a fornecer um serviço mais rápido 
caso necessite de reparar o seu produto ao abrigo da ga-
rantia e permite-lhe receber notícias sobre atualizações 
importantes, detalhes sobre novos produtos e ofertas 
especiais para ajudá-lo a tirar o melhor partido do seu 
produto Toshiba.

Os termos e condições mais recentes da garantia limitada 
da Toshiba podem ser consultados no nosso Website:

www.toshiba.pt/servicos
 
 

  COBERTURA GEOGRÁFICA

Em seguida, poderá consultar uma lista de países abran-
gidos pela garantia limitada da Toshiba para os seus pro-
dutos. Pode obter os detalhes de contacto do Centro de 
Atendimento Toshiba ou dos fornecedores autorizados de 
serviços em:

www.toshiba-europe.com/asp-locator

As entidades signatárias da garantia limitada da Toshiba 
nos respetivos países são as seguintes entidades da 
Toshiba: 

Toshiba Europe GmbH, Alemanha
Albânia, Alemanha, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, 
Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Grécia, Hungria, Kosovo, Letónia, Lituânia, Macedónia, 
Malta, Montenegro, Polónia, Portugal, República Checa, 
Roménia, Sérvia, Suíça

Toshiba Information Systems (UK) Ltd., Reino Unido
Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Reino 
Unido, Suécia

Toshiba Systemes (France) S.A.S., França
France Métropolitaine, Itália

http://www.toshiba.pt/registo
http://www.toshiba.pt/servicos
http://www.toshiba-europe.com/asp-locator

