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3 ANOS DE GARANTIA LIMITADA DO 
PRODUTO  

Cobertura de Garantia 
A Charge Amps garante ao comprador original que o Produto Charge Amps estará livre 
de defeitos de conceção, mão de obra e materiais sob utilização normal fundamentada 
durante um período de três (3) anos a partir da data da compra original ("Período de 
Garantia"). Esta Garantia também se aplica aos acessórios. O comprador original 
notificará, sem demora injustificada, a Charge Amps quanto a qualquer defeito que 
detete no Produto Charge Amps, de acordo com a autorização de devolução de material 
(RMA) da Charge Amps; caso contrário, o comprador original perde o direito à reparação 
do defeito. É necessário apresentar à Charge Amps uma forma válida de nota de venda 
ou recibo, fundamentando a compra e a data da mesma, dentro do Período de Garantia, 
para obter o serviço de garantia. O único direito do comprador original e a única e 
exclusiva responsabilidade da Charge Amps serão limitados, segundo o critério exclusivo 
da Charge Amps, à reparação do Produto Charge Amps utilizando peças de substituição 
novas ou renovadas, ou à substituição do produto. Os produtos reparados ou os 
produtos de substituição serão garantidos nos termos aqui estabelecidos durante o 
restante Período de Garantia original ou noventa (90) dias, consoante o que for mais 
longo. Quando um produto ou peça é substituído(a), todos os produtos ou peças dos 
mesmos que são substituídos passam a ser propriedade da Charge Amps. Esta Garantia é 
aplicável em todos os países e pode ser executada contactando o serviço de apoio da 
Charge Amps. Para mais informações, visite o nosso site www.charge-
Amps.com/support. 

 

Exclusões e Limitações  
Esta Garantia depende do armazenamento adequado, expedição e utilização normal 
fundamentada dos Produtos Charge Amps e não se aplica especificamente se o modelo 
ou número de série do produto tiver sido alterado, deformado ou removido, nem a 
defeitos atribuíveis a (i) modificações ou alterações aos produtos por qualquer outra 
parte que não a Charge Amps, (ii) manutenção irregular, instalação incorreta ou 
reparação defeituosa por qualquer outra parte que não a Charge Amps, (iii) utilização dos 
produtos para um fim para o qual não foram concebidos ou destinados, (iv) desgaste 
normal ou deterioração, ou (v) utilização indevida, utilização abusiva, negligência ou 
acidentes. A Garantia não se aplica aos Produtos Charge Amps que tenham sido 
comprados "tal como estão" ou nos casos em que a Charge Amps, o vendedor ou o 
liquidatário tenham renunciado expressamente à sua obrigação de garantia inerente ao 
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produto. Além disso, a Garantia aplica-se apenas aos produtos Charge Amps comprados 
a um distribuidor/revendedor autorizado.    

A garantia acima definida é a única garantia aplicável entre o comprador original e a 
Charge Amps no que respeita aos produtos Charge Amps e não será aplicável qualquer 
outra garantia de qualquer natureza. Na medida máxima permitida pela lei aplicável, a 
Charge Amps renuncia e exclui todas as outras garantias para além das garantias 
expressas acima referidas. Quer sejam estatutárias, expressas ou implícitas, incluindo 
quaisquer garantias implícitas de comercialização, adequação a um determinado fim, 
título e não infração. Determinadas jurisdições não permitem a exclusão de garantias, tal 
como aqui estabelecido. Se se aplicarem leis sob tais jurisdições, todas as garantias 
expressas e implícitas são limitadas ao período de garantia acima identificado, ou à 
extensão máxima permitida por lei. Exceto conforme previsto na presente garantia escrita 
ou na medida mínima exigida por lei vinculativa, nem a Charge Amps nem qualquer uma 
das suas filiais serão responsáveis por quaisquer perdas ou danos especiais, acidentais, 
consequentes, punitivos ou indiretos, incluindo perda de dados, perda de lucros, receitas 
ou produção, juros sobre investimentos, perda de "goodwill", custo de capital, custo de 
equipamento substituto, instalações ou serviços, custos de inatividade ou reclamações 
de clientes, independentemente de tal parte ter sido avisada da possibilidade do mesmo. 
A responsabilidade total e agregada da Charge Amps por todas as reclamações ao abrigo 
desta garantia será limitada e em nenhum caso excederá o preço pago pelo produto. 
Estas limitações sobre potenciais responsabilidades foram uma condição essencial na 
fixação do preço do produto.   

 

Lei Aplicável   
•           Esta Garantia é regida e interpretada ao abrigo das leis da Suécia. 

• Esta Garantia pode ser sujeita a alterações por parte da Charge Amps em 
qualquer altura sem aviso prévio. 
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