
CONDIÇÕES DE 
SERVIÇO E ENVIOS

NOVO 
- Equipamento directamente do fabricante
com embalagem original.
- 12 meses de garantia.

TROCA
- Trocamos a peça defeituosa por uma peça 100%
funcional remanufacturada da mesma
referência.
- Garantia de 24 meses.

Nota 1: A aceitação deste serviço está sujeita 
que a peça defeituosa oferecida para troca seja 
reparável.

Nota 2: Para clientes com condição de 
pré-pagamento, o equipamento 
remanufacturado será facturado na totalidade, 
até se verificar que a peça oferecida em troca é aceite. 
Esta verificação será efectuada num 
prazo máximo de 30 dias.

RESGATE DO PROJECTO:
- Oferecemos o serviço de armazenamento e carregamento
de projectos em todos os serviços. (Consulta caso-a-caso).

REMANUFACTURADO
- Equipamento testado em banco de provas sem
embalagem original.
- Garantia de 24 meses.

REPARAÇÃO
- Reparamos o equipamento defeituoso.
- 24 meses de garantia.

Nota 1: Se o equipamento não for reparável, o 
serviço não será facturado.

TESTEMUNHO
- Testamos a sua peça para verificar o seu
de<sempenho.

Nota 1: Taxa mínima de 250 euros.

Nota 2: Este serviço será facturado em casos 
de garantia inválida.
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* Os preços e prazos de entrega são válidos para encomendas NÃO paletizadas e/ou com menos de 24 kg.
** Os prazos acima mencionados são válidos a partir da chegada da peça aos nossos laboratórios em Leek.
*** O serviço de reparação urgente de transporte é de 150 euros por cada viagem (ida e volta), para um total de 300 euros. 
**** A taxa de diferença de serviço pode ser evitada enviando a peça directamente para os nossos laboratórios em Leek 
com antecedência para inspecção. ***** A oferta que recebe tem precedência sobre estes termos e condições.

PreçoPrazos de Equipamentos Novos

Novo em stock 5 a 7 dias 15€ 
Novo em stock urgente 150€

Equipamentos Remanufacturados e para Troca

Stock testado 5 a 7 dias 15€ 

Stock  não testado 12 dias míni mo 15€

Testado  urgente 24  a 48 horas 150€ 

Não testado urgente 275€ + 150€ de Transporte

 Serviço de Reparação

Standard 8 a 12 semanas ***  15€ 
Urgente Mínimo possível 95€ / hora ( máx. 8 

horas ) + 300€ de 
transporteServiço de Teste

Standard 3 a 5 semanas       250€ mínimo + 15€ de Transporte

Tipo de Porte

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

E-MAIL
OFERTAS@QUEROAUTOMATION.
COM

TELEMÓVEL
+34916852403

24 a 48 horas

Mínimo possível ***   




