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SUPERFÍCIE EM PORCELANA
CAPA DE ALUMÍNIO
BAQUELITE
CAPA DE ALUMÍNIO

CONDIÇÕES DA GARANTIA ALLSFOR TECH

CONDIÇÕES DA GARANTIA ALLSFOR TECH

2 ANOS DE GARANTIA
A Garantia ALLSFOR Tech é uma garantia comercial da total responsabilidade do fabricante e
independente dos direitos que lhe assistem perante o vendedor, decorrentes do contrato de
compra e venda do seu ALLSFOR Tech.
Se detetar uma falta de conformidade no seu ALLSFOR Tech, agradecemos que nos notifique, por
forma a evitar maiores inconvenientes.

RESISTENTE
A ALTAS TEMPERATURAS

100%
RECICLÁVEL

RESISTENTE
AO IMPACTO

RESISTENTE
ÀS MANCHAS
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O QUE COBRE A GARANTIA Allsfor Tech?
A Garantia Allsfor Tech, que lhe oferecemos na qualidade de fabricante, cobre durante um
período de dois anos a partir da compra, o custo total das reparações realizadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da Allsfor Tech, relativamente às faltas de conformidade que existam no
momento da entrega do aparelho. Entender-se-á que este está conforme sempre que:

a) Estiver em consonância com a descrição fornecida pela Allsfor Tech nos seus catálogos, na web, no
Manual de instruções e nas Condições da garantia Allsfor Tech. As Condições da garantia Allsfor
Tech serão entregues ao utilizador antes da instalação da Allsfor Tech. O documento que outorga a
garantia oficial da Allsfor Tech é o próprio documento CONDIÇÕES DA GARANTIA Allsfor Tech
devidamente assinado (por técnico autorizado Allsfor e pelo utilizador final), no qual constarão os
dados pessoais do utilizador final e onde se farão constar expressamente a data de aceitação e a
data de instalação definitiva da placa Allsfor Tech.
b) Estiver apto para os usos a que por norma se destinem os aparelhos do mesmo tipo.
c) Apresentar a qualidade e o desempenho habituais de um aparelho do mesmo tipo.
Lembre-se que, enquanto o eletrodoméstico estiver a ser reparado ou quando este for substituído,
o período durante o qual pode exercer os seus direitos perante o vendedor, bem como os direitos de
que dispõe com a garantia que lhe oferecemos adicionalmente, fica temporariamente suspenso até à
entrega do Allsfor Tech reparado ou substituído, momento a partir do qual poderá usufruir do período
de espera e, em todo o caso, de seis meses.
EXCLUSÕES:
Ficam excluídos da cobertura da presente garantia, cabendo ao utilizador o custo total da reparação,
os casos de:
a) Avarias provocadas por atos mal-intencionados, negligência ou má utilização do aparelho por parte
do cliente ou de terceiros. Será considerada má utilização, por exemplo:
-

Deixar a panela ou frigideira em cima dos comandos de controlo e programação de cozinhados da
Allsfor Tech.
Instalar as bancadas Allsfor Tech a céu aberto, ficando a sua superfície diretamente exposta aos
raios solares.
Sempre que se colocar um forno ou qualquer outro eletrodoméstico debaixo de um dos indutores da
Allsfor Tech.

b) Avarias produzidas por casos fortuitos, motivos de força maior (fenómenos atmosféricos ou geológicos) e, de um modo geral, avarias provocadas por elementos alheios ao próprio aparelho.
c) Intervenções que resultem de uma incorreta instalação do aparelho ou da falta de manutenção
do mesmo, tendo em conta as recomendações de instalação e utilização incluídas no Livro de instruções e/ou Manual de instalação.
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d) Desgaste e deterioração estética provocados pelo uso, bem como operações de manutenção do
aparelho. Por desgaste e deterioração estética entendem-se situações como: riscos na superfície,
lascagens por impacto e manchas incrustadas. Ficam excluídos da garantia os riscos ou matizados
produzidos no visor de controlo dos comandos de programação de cozinhados da Allsfor Tech.
e) Aparelhos destinados a usos industriais ou profissionais.
f) Defeitos ou avarias do produto provocados pelo transporte, sempre que não sejam imputáveis à
Allsfor Tech.
g) Fissuras superficiais que possam aparecer na superfície da primeira camada de porcelana do material. As fissuras superficiais são consideradas deteriorações puramente estéticas, já que não
alteram as qualidades e o desempenho do material Allsfor. Fissuras superficiais em Allsfor Tech
são consideradas à semelhança dos riscos no vidro.
h) Pintas na porcelana. Importa advertir que todo o material em porcelana pode apresentar ocasionalmente pintas de cores diferentes à da superfície (tipo cabeça de alfinete) devido à própria
natureza e ao tratamento a que o material é submetido. Esta situação é normal e especialmente
visível caso a textura não apresente gravações e o acabamento escolhido seja muito claro ou
muito escuro.
i)

Acabamento suave em ziguezague com borda chanfrada perimetral da placa, entre a camada
deporcelana e a de alumínio visível a uma distância muito curta. Este aspeto visual não interfere,
em absoluto, quer com a qualidade, quer com o alto desempenho da sua bancada Allsfor Tech.

j)

Zonas matizadas ou alterações de tonalidade na superfície porcelânica. A camada superficial da
Allsfor Tech é de porcelana e, pela sua natureza, pode apresentar diferenças de tonalidade nos
diferentes artigos. A porcelana é um produto natural. Não há uma pedra igual à outra e, por conseguinte, não há como evitar ligeiras diferenças nas tonalidades.

k) Desnível no móvel onde está instalada a Allsfor Tech.
l)

Uso, por parte do utilizador, de recipientes e conjunto de cozinha que não estejam adaptados para
cozinhar com Allsfor Tech.

Todos os aparelhos devem ser instalados de forma acessível aos nossos técnicos, sendo da responsabilidade do utilizador a disposição e os gastos inerentes ao acesso ao aparelho para a respetiva reparação
e/ou substituição.
A Allsfor não suportará os custos que possam advir de uma substituição de placa Allsfor Tech (canalização, pintura…)
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MUITO IMPORTANTE:
Para ter direito a esta garantia, é imprescindível que o utilizador apresente ao Serviço Técnico Oficial
da garantia a data de compra, mediante fatura ou recibo emitido pelo vendedor do aparelho. Ficam excluídos desta garantia os produtos que não tenham sido pagos na totalidade. No caso de
aparelhos fornecidos em obras novas, bastará apresentar a data de disposição para uso do aparelho.
A deslocação não ficará coberta pela presente garantia.
Todos os nossos técnicos deverão apresentar-se como Serviço Oficial da Allsfor. Para seu benefício,
exija ao técnico que se identifique. A presente Garantia será válida unicamente no país de emissão da
fatura e caso seja outorgada pela Allsfor Tech. A nossa sede social está localizada em: IC2 EN1 Km
98/99 Ataíja de Cima, 2460-713 Aljubarrota, Portugal.

ANULAÇÃO DA PRESENTE GARANTIA
Esta garantia será anulada, ficando por isso sem qualquer efeito, caso o aparelho seja manipulado,
modificado ou reparado por pessoas não autorizadas ou serviços técnicos que não sejam os oficiais
da marca Allsfor.

CONSULTAS E RECLAMAÇÕES
Para qualquer consulta, esclarecimento ou planeamento de queixas e reclamações relativamente a esta garantia ou em caso de avaria do seu aparelho, contacte o Centro de Informação ao
Consumidor da Allsfor Tech através da nossa linha de atendimento +351 262 502 540, do e-mail
info@allsfor.com, ou por correio postal para Nalcocel, Lda, IC2 - Estrada Nacional N.º1 - 98/99,
Ataíja de Cima, 2460-713 Aljubarrota.
Para julgamento das questões emergentes da interpretação, aplicação, violação ou execução do presente contrato, elegem as partes, o Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, com expressa renúncia a
qualquer outro.
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IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO
Eu,
com NIF n.º

,
, atuando em representação da NALCOCEL, LDA - ALLSFOR,

domiciliada em IC2 - Estrada Nacional N.º1 - 98/99, Ataíja de Cima, 2460-713 Aljubarrota.

Eu,
com NIF n.º

,
, e domiciliado em
declaro, na qualidade de comprador e/ou utilizador final

da Allsfor Tech ter recebido o presente documento com as condições da garantia Allsfor Tech
e compreendido o seu conteúdo integral.

Assinatura e carimbo do representante Allsfor Tech

Assinatura do comprador/utilizador final da Allsfor Tech

Data assinatura aceitação CONDIÇÕES DA GARANTIA Allsfor Tech

Garantia Allsfor Tech Pedido n.º
cobre até à data

T +351 262 502 540
info@allsfor.com
IC2 - Estrada Nacional Nº1 - 98/99
Ataíja de Cima, 2460-713 Aljubarrota
PORTUGAL
www.allsfor.com

