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*O serviço de avaria de máquinas tem um custo fixo da reparação de 150 euros + custos de transporte, valores
estes que não podem ser reembolsados.

*Para trocas-padrão, a peça defeituosa deve ser enviada com antecedência com o comprovativo de transporte
pago com a referência. Após recepção desta, enviar-lhe-emos a peça com a mesma referência ou 100%
compatível.

*Para troca antecipada, enviamos antes a peça para evitar a avaria da máquina, este serviço é válido para clientes
com crédito em aberto. Os novos *clientes serão facturados ISD e após a recepção da peça processarmos o
pagamento da diferença.

*Para reparações, uma vez recebida a peça, verificaremos o seu estado, informando-o do estado da reparação.
As peças devem incluir todos os componentes de acordo com a referência, montados e sem manipulação. As
peças compostas por várias referências serão citadas independentemente. Apenas se assegura o correcto
funcionamento da parte reparada e não da totalidade da montagem, caso a reparação da totalidade da
montagem não for aceite.

*O envio de peças pressupõe uma encomenda detalhada do cliente para as peças orçamentadas. No caso de não
confirmação, ordem de compra ou colocação do número de encomenda no prazo de 10 dias úteis, após
confirmação da recepção da proposta, procederemos ao cancelamento do pedido. As peças enviadas por fora do
mesmo orçamento e caso o cliente não aceitar a cotação apresentada, será responsável pelo gastos de
transporte da devolução da peça.

*Sempre devidamente documentado, não serão aceites devoluções após 7 dias a partir da expedição do material.
Qualquer material a ser devolvido antes desta data deve ser autorizado pela JC-Electronics Espanha e  deverá
manter a sua embalagem original, bem como não deve ter sido instalado ou manipulado. Em conformidade com
o acima exposto, 25% do total será debitado e estas partes devem ser enviadas com transporte pago, anexando o
aviso de envio de recebido junto com a Folha 3 devidamente preenchida. Deverá enviar sempre para a morada
indicada e nunca em caso qualquer para outro lugar, o que poderá significar um atraso nas entregas. TROCA DE
DEVOLUÇÕES: Será feito um débito sobre o total da peça completa, seja nova ou DSI, e NÃO sobre o preço de
troca, cumprindo as condições de devolução acima referidas. Nota que as taxas de transporte e manuseamento
URGENTES não serão reembolsadas.

*Material devolvido em condições para reparação: Que não esteja queimado, com óleo ou fluídos internos
(tendo tido contacto por agentes corrosivos), enferrujado, com sujidade impossível de remover, etc., nem tenha
sido manipulado por empresas externas ou por pessoal não qualificado. Estas peças devem incluir a caixa, bem
como encontradas com todos os seus componentes montados de acordo com a referência e composição
definidas pelo Fabricante, sem defeitos.

*Os tempos normais de reparação (até 4-5 semanas) e de reparação express (até 2-3 semanas), a partir da
recepção da peça, considerando que estes prazos são aproximados e nunca fixos. Atendendo que a
existência das peças sobressalentes são necessárias à sua reparação, entenda que estes prazos podem variar
alguns dias, quer por antecedência quer por atrasado.

*Os prazos de entrega de ISD, Exchange, Advance ou Pack, são de aproximadamente 5-7 dias, mas nunca
são fixos. Se precisar de uma entrega programada, esta deverá ser solicitada 48 horas antes da data prevista e
processada antes das 12.00 horas).

*O cancelamento da encomenda efectuada pelo Cliente, implica uma penalização de 15% sobre o preço total da
peça e dos serviços contratados.

*O pedido de garantia será decidido após a recepção do artigo enviado. Se tal for recusado devido a data
excedida (1 ano em serviços ISD, troca e reparações a partir da data indicada na nossa nota de entrega) ou
deterioração(eléctrica, mecânica ou ambiental) será indicada em factura como uma reparação padrão fora de
garantia. Todas as peças e reparações que são enviadas devem ser verificadas pelo cliente após a sua recepção.
Após um período de 5 dias úteis, não será aceite qualquer reclamação por danos estéticos ou de transporte.

GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, 
S.L.U. B-78964368
C/ REGORDOÑO, 13
28936 MÓSTOLES - MADRID (ESPANHA)

E-MAIL:
OFERTAS@QUEROAUTOMATION.COM

CONTACTO TELEFÓNICO:
+34 91 685 24 03



*Todas as peças são verificadas a 100% num banco de laboratório, se a peça enviada não funcionar na
instalação do cliente, será necessário solicitar um serviço de garantia e a peça deve ser enviada com o transporte
pago para a nossa morada conforme Follha 3. A possível falha na instalação ou em partes deve ser delimitada. O
novo teste de a parte será cobrada 15% do preço de venda. Caso a garantia não a cobrir, terá um custo mínimo de
250 euros. O serviço de testes será facturado de acordo com o valor da peça: < 500 euros = 250 euros ; 500 - 1.000
= 300 euros ; 1.000 - 2.000 = 350 euros ; 2.000 - 3.000= 450 euros ;> 3.000 . Os serviços de backup ou recarga do
projecto serão facturadosc omo testes, tendo como base o valor da peça.

*Forma de pagamento: Conta de crédito de acordo com a aceitação pelo departamento administrativo e
companhia de seguros.

*Reparações não padronizadas: A peça deve ser documentada com as especificações da avaria, com os manuais
e toda a informação relacionada com o com o equipamento em questão. O prazo de entrega para orçamento é
de 2-3 semanas a partir da recepção da peça. Se a estimativa for aceite,   o tempo tempo de reparação será de
4-5 semanas. Caso a estimativa não for aceite, os custos de envio e manuseamento serão facturados para a 
análise da peça e das horas de mão-de-obra. Este valor será analisado caso-a-caso. O cliente será responsável
pelos custos de transporte. Se o cliente contrata um serviço urgente, nãohaverá reembolso do mesmo. NÃO é
possível test r o equipamento a 100%, uma vez que não existem bancos de laboratório específicos, é por isso que
o cliente deve verificar o funcionamento do equipamento no prazo de 7 dias após o envio. O cliente deve
comunicar o correcto funcionamento do equipamento e a partir desta comunicação a garantia do equipamento
terá início.   Se for reparado e não estiver funcional na instalação, pode ser pedida uma garantia para revisão.
Uma vez verificado em garantia, se o seu correcto funcionamento for verificado, o equipamento será novamente
enviado. Se não voltar a funcionar, 80% do total será pago. Se tiver uma nova avaria, gerada na sua instalação,
será considerado como motivo justificado para a revisão da oferta.

*Repair Report: Para solicitar um relatório de reparação, este deverá ser indicado no momento de solicitar este
serviço. Os RELATÓRIOS DE REPARAÇÃO não são oferecidos para reparações padrão ou não-padrão que não
tenham sido comunicadas anteriormente. Este serviço chama-se "Serviço especializado", tendo uma sobretaxa
dependendo da reparação, por favor consulte-nos primeiro.Fornecemos um relatório detalhado sobre os
componentes que falharam e os que vão ser substituídos com fotografias e vídeos num banco de labpratório.
Este serviço é utilizado, por exemplo, para companhias de seguros e reclamações.

* Responsabilidade do utilizador: Todos os nossos produtos; SAT e reparações; foram  testadosnum banco de
labotarório de acordo com as normas do Fabricante com base nos valores nominais. Devido à LOPD (   Data
Protection and Privacy Policy Act) e porque apenas fornecemos o hardware, não somos responsáveis pelos
seus dados pessoais, projectos do cliente, programação e parametrização das peças sobressalentes, na
instalação do cliente porque antes de qualquer dos nossos serviços (reparação / teste / garantia / prevenção /
venda / troca / etc...) REINICIAMOS todos os valores contidos na peça e entregamos a peça sobressalente
restaurada ao cliente com os pdrões de fábrica. Assim, o  clienteterá de re-parametrizar e introduzir osprojectos
existentes nestas partes, de modo a que estes sejam totalmente funcionais na sua instalação segundo as
normas do fabricante para que possamos certificar a sua funcionalidade a 100%. Se desejar solicitar um serviço
de armazenamento e/ou carregamento dos seus parâmetros e projectos, deve indicá-lo no pedido de
orçamento, para que o possamos avaliar. O cliente deve verificar se o projecto e os valores fornecidos estão
correctos para a sua peça sobressalente, tanto no firmware como na versão. Não somos responsáveis por
parâmetros incorrectos ou cópias de segurança corruptas ou inexistentes. Neste caso, o serviço de
carregamento do projecto será facturado igualmente, com um custo mínimo para o serviço de carregamento
do projecto.

* Pena por atraso no pagamento de facturas: Em caso de atraso no pagamento de facturas vencidas, será
cobrada uma taxa de atraso de pagamento, neste caso  serácobrada uma  penalização de 5% do montante total
da factura por cada mês de atraso.

* A empresa não assumirá qualquer tipo de penalidade por atrasos na entrega dos bens pelos quais não
somos responsáveis, quer devido a atrasos na entrega dos bens que por qualquer outro motivo externo. Assim, a
empresa não assumirá qualquer tipo de penalidade por atrasos na entrega da mercadoria, para além da nossa
responsabilidade, quer por atrasos do fabricante ou da transportadora.

* As condições comerciais acima mencionadas são consideradas aceites, salvo indicação em contrário.

* Em caso de incumprimento de qualquer uma das condições acima referidas, SOLICITAREMOS O
MONTANTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS, bem como a devolução do material danificado.
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Nº PEDIDO VIA MAIL:NOME DO CLIENTE: 

ASSINATURA E CARIMBO:

Solicitamos que devolvam este documento assinado, com o preenchimento do nº de pedido para proceder ao 
envio do mesmo, sendo que as os prazos de entrega apenas serão válidos no caso de constarem no 
respectivo documento. A assinatura deste Contrato compreende a aceitação por parte do Cliente da 
informação e condições expostas anteriormente.

Uds: Ref:

Nº de Oferta:

DATA:

SR./SRA. :

EMPRESA/

DEPARTAMENTO: 

MORADA DE ENVIO: 

TELEFONE:

E-MAIL:

Serviço ( Troca/Reparação/Garantia ):

Nº de Série:

DESCRIÇÃO DA AVARIA
De maneira a agilizar a reparação necessitamos do fomulário preenchido onde apresente toda a 
informação detalhada sobre a avaria, tal como o estado da sua performance ou que tipo de erro 
apresentava, bem como toda a info relacionada com o equipamento em questão.

       JC-ELECTRONICS

DIVISÃO: REPARAÇÕES ELETRÓNICAS 

DEPARTAMENTO: AUTOMATIZAÇÃO 

MORADA: C/ REGORDOÑO, 13 

28936 - MÓSTOLES - MADRID (SPAIN) 

TELEFONE: +34 91 685 24 03

E-MAIL: ofertas@queroautomation.com

Se desejar manter o projecto ou os parâmetros introduzidos da sua Parte, por favor assinale 
na caixa (X). Caso contrário, a unidade será enviada de acordo com as normas do fabricante 
original. No caso de solicitar o serviço de parametrização, manutenção ou realização de um 
carregamento de projecto, por favor consultar o custo em cada caso.
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Cláusula de reserva: JC-ELECTRONICS ESPANHA cumprirá o contrato desde que não haja obstáculos 
decorrentes de regulamentações nacionais ou internacionais de direito comercial estrangeiro ou embargos (e/ou 
outras sanções) que o impeçam, a menos que a JC-ELECTRONICS ESPANHA já tenha ou devesse ter tido 
conhecimento de tais obstáculos no momento da celebração do contrato. A actual relação comercial-contratual 
baseia-se no facto de as Partes não poderem reclamar indemnizações por quebra de contrato num montante 
superior a 10% do preço do contrato, sendo excluída, em qualquer caso, a perda de lucro como um conceito 
susceptível de reclamação entre as Partes, a menos que haja fraude por parte da parte não cumpridora.

Neste caso, a responsabilidade pode sempre ser reclamada por um montante ilimitado, uma vez provados os 
danos, em conformidade com o Artigo 1.102 do Código Civil. As disposições do presente número prevalecem 
sempre sobrequalquer outro termo ou condição entre as Partes, a menos que seja expressamente derrogado, 
com menção expressa do mesmo.

(SOLICITAMOS A ENTREGA DO MATERIAL AVARIADO JUNTAMENTE COM 
O COMPROVATIVO DOS PORTES DE TRANSPORTE PAGOS).

MORADA DE ENVIO DO MATERIAL:
Área Reparaciones Electrónicas automatización
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