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GARANTIA DO EQUIPAMENTO  
 
 

CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A GARANTIA DO 

EQUIPAMENTO 

 
As condições abaixo que descrevem os requisitos e âmbito da prestação de serviços pelos Serviços 
Técnicos da marca durante a garantia do equipamento, e, não afetam as obrigações do vendedor, em 
termos de garantia, resultantes do contrato de compra e venda com o consumidor, nem afetam os 
direitos decorrentes da garantia de lei no período a que esta diz respeito, gozando o consumidor dos 
direitos previstos no DL 84/2021, de 18 de Outubro, bem como os decorrentes da demais legislação 
aplicável. 

 

De acordo com as condições a seguir indicadas, Nº. 1-5, as deficiências detetadas no aparelho serão 
corrigidas sem qualquer custo se, de forma verificável, resultarem de defeito de material ou do processo 
de fabrico e se forem reportadas até 2 meses após terem sido detetadas, e dentro dos 36 meses após 
a data de entrega ao primeiro adquirente utilizador.  

 

1. A prestação de serviços em garantia não cobre a quebra de peças frágeis como vidro ou plástico, 
bem como lâmpadas. 

Pequenos desvios em termos de qualidade média sem relevância material e sem implicações no 
funcionamento do aparelho, não são abrangidas por esta garantia. Danos devidos a características 
químicas ou eletroquímicas da água e/ou causados por condições ambientais anormais não são 
abrangidas por esta garantia bem como danos resultantes de utilização inapropriada ou se o aparelho 
entrou em contacto com substâncias não adequadas. A garantia também não abrange danos de 
transporte pelos quais esta empresa não é diretamente responsável, instalação incorreta e montagem, 
uso indevido, utilização não-doméstica, falta de cuidado ou inobservância das instruções de montagem 
ou de funcionamento. 

A garantia extingue-se se forem efetuadas reparações ou intervenções por entidades não autorizadas 

ou se forem aplicadas peças ou acessórios não originais e se a reparação ou intervenção realizada por 

uma entidade não autorizada, ou a aplicação de peças não originais, resultarem num defeito. 

 

2. A reparação das deficiências será efetuada pela substituição das peças defeituosas por peças 
originais, de acordo com os nossos critérios. 

Aparelhos que possam ser facilmente transportados pelos consumidores e que tenham uma deficiência 
abrangida por esta garantia, devem ser entregues ou enviados para o serviço técnico da BSHP, ou 
para o Serviço Técnico Autorizado, mais próximo. 

Apenas serão efetuadas reparações no local onde os aparelhos estão a funcionar se os mesmos 
estiverem instalados, em regime de instalação livre ou encastrados. 

É obrigatória a apresentação de documento que comprove a data de compra ou a data de entrega do 
aparelho, sendo considerada a mais recente. 

As peças substituídas são de nossa propriedade. 
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3. Se considerarmos que a reparação não é a solução adequada, o aparelho será substituído por um 
novo equivalente, da gama que estiver em vigor, durante o período de garantia, e com a concordância 
do consumidor. 

 

4. O período de garantia legal é prolongado por mais 6 meses por cada intervenção de reparação em 
garantia. 

O período de garantia das peças aplicadas termina com o término do período de garantia do aparelho. 
Contudo, se o aparelho for substituído, o novo aparelho terá 36 meses de garantia (renovação da 
garantia). 

5. Estas condições de prestação de serviços em garantia aplicam-se a aparelhos comprados e em 
funcionamento em Portugal. 

Se o aparelho for enviado e estiver a funcionar num país da UE ou da EFTA (“país de destino”) em que 
se cumpram os requisitos técnicos (p.ex. valor e frequência da tensão de alimentação, tipo de gás, 
etc.), e for adequado às condições ambientais, são aplicáveis as condições de garantia do país de 
destino se existir um Serviço Técnico da BSH nesse país. 

Pode solicitar as condições de prestação de serviços em garantia junto do Serviço Técnico da BSH do 
país de destino. 

Se o aparelho for enviado para um país não pertencente à UE ou à EFTA, as presentes condições de 
prestação de serviços em garantia não é aplicável no país de destino. 

Estas condições de prestação de serviços técnicos em garantia são válidas para aparelhos comprados 
em Portugal. Se o aparelho for enviado para fora de Portugal, estas condições de garantia deixam de 
ter aplicação, aplicando-se as regras do país de destino. 

 
Agradecemos que tenha em atenção o seguinte: 

O nosso Serviço Técnico de Fábrica e os Serviços Técnicos Autorizados continuam ao seu dispor após 
o término do período de garantia. 

 
 
Carnaxide, Janeiro 2022  
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1. Os Serviços Técnicos reservam-se no direito de determinar o âmbito da reparação, de acordo com 
as normas técnicas do fabricante, e a necessidade de reposição das condições normais de 
funcionamento, segurança e eficiência. 
 
2. Os preços praticados pelos Serviços Técnicos constam da Tabela de Preços em vigor. Os serviços 
incluem custos de deslocação, mão-de-obra e componentes aplicados, acrescidos de IVA, com as 
seguintes exceções: 
 

2.1. No caso de intervenções em que não exista substituição de peças e em que o Técnico esteja 
menos de 30 minutos na residência do Cliente, será debitada apenas o valor mínimo de 
intervenção. 
2.2. Se o Cliente desejar um orçamento também será apenas debitado valor mínimo de 
intervenção; no entanto o pagamento prévio deste valor é condição necessária para a elaboração 
e emissão do respetivo orçamento. 
2.3. Todos os orçamentos aceites pelo Cliente poderão ser retificados, caso, durante a intervenção 
técnica, se detete a avaria de qualquer outro componente necessário à reposição das condições 
normais de funcionamento e eficiência do equipamento. 
2.4. A desistência da reparação por parte do Cliente, implica o pagamento da deslocação, mão-
de-obra despendida e dos componentes já aplicados no equipamento. 

 
3. A liquidação pelo Cliente do valor da reparação realizar-se-á no momento da conclusão da mesma. 
Em caso de não pagamento nos termos referidos, os Serviços Técnicos reservam-se no direito de 
cobrar, a título de mora, um montante indemnizatório adicional, correspondente à taxa legal de juro, 
acrescida de 2%. 
 
4. As reparações efetuadas pelos Serviços Técnicos beneficiam de 24 meses de garantia total, 
abrangendo exclusivamente o serviço especificamente prestado (âmbito da intervenção nos termos do 
diagnóstico técnico da avaria, conforme critério dos Serviços Técnicos). As peças e componentes 
aplicados no âmbito da prestação de serviços de reparação, beneficiam de uma garantia adicional de 
12 meses, perfazendo um total de 36 meses de garantia. 
 

4.1. A garantia cessa automaticamente na sequência de qualquer intervenção por pessoal ou 
serviço não autorizado pelos Serviços Técnicos. 

 
4.2. Não estão abrangidas pela garantia referida em 4. quaisquer avarias ou danos causados por 
negligente ou deficiente manuseamento, utilização ou instalação, bem como o desgaste 
decorrente da utilização e ainda a deterioração causada por calcário na água, quaisquer danos 
resultantes de causas naturais como fogo, trovoada, inundações, etc., ou qualquer causa exterior 
ao equipamento nomeadamente condições de abastecimento de água, gás e energia elétrica. 

 
4.3. Excluem-se do âmbito da garantia referida em 4. acessórios complementares ao equipamento 
tais como sacos de papel, filtros, lâmpadas ou qualquer outro consumível. 

 
4.4. A garantia referida em 4. não se aplica às reparações efetuadas ao abrigo da garantia de 
compra do equipamento. 

 
5. Quaisquer reclamações só poderão ser consideradas quando devidamente fundamentadas e 
apresentadas dentro do prazo de 30 dias, a contar da data de finalização do serviço. 
 
6. Sempre que não for possível solucionar por acordo mútuo qualquer litígio suscitado, fica expresso 
que o foro competente será o da Comarca de Lisboa. 
 
Carnaxide, Janeiro 2022 
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Informação referente a entidades de RAL (Resolução Alternativa de 
Litígio de Consumo) disponíveis  
 
 
Em caso de litígio o Consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de 
Litígios de consumo: (ver lista em baixo).  
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt 
 
Mais se informa que a resolução extrajudicial de conflitos de consumo é voluntária, e que a 
presente obrigação de informar o consumidor sobre as RAL disponíveis não significa que o 
fornecedor tenha obrigação de aceitar que a resolução de possíveis litígios de consumo seja 
efetuada por uma entidade de RAL.  

Informação referente ao acesso à plataforma RLL, também designada 
plataforma ODR ‐ online dispute resolution (plataforma europeia de resolução de 

litígios em linha):  
Em caso de litígio o Consumidor pode recorrer à plataforma RLL podendo aceder à mesma 

através do link  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks  

http://www.consumidor.pt/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks
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