
 CONDIÇÕES DE GARANTIA  

  

1. Os direitos expressos nesta garantia têm validade juntamente com os direitos de reclamação por vícios 

nas condições contratuais de defeitos em material que o cliente tem direito a fazer valer junto do seu 

respetivo vendedor. A presente garantia não limita esses direitos.  

2. Wahl Spain concede para os seus pequenos aparelhos elétricos uma garantia de defeitos.  

Ficam excluídos da garantia, os componentes do produto submetidos a desgaste como lâminas, pentes 

inseríveis, componentes de ligação, baterias e pilhas, motor (Peças de desgaste).  

A garantia não cobre as seguintes situações:  

Danos provocados pelo uso indevido ou negligente do aparelho.  

Danos provocados pelo aparelho ser submetido a um esforço excessivo, tratamento inadequado ou por 

ações externas.   

Defeitos ocasionados por não serem seguidas as instruções de uso.  

No caso de pessoas alheias ao serviço técnico da WahlSpain ou seus distribuidores autorizados, tenham 

realizado reparações ou tenham tentado reparar o equipamento.  

3. O período de garantia reger-se-á pela duração do prazo de prescrição dos direitos de reclamação por 

defeitos de artigos estipulado na legislação do país em que se tenha adquirido o produto, neste caso, o 

período é de 2 anos.  

Este prazo começa a contar a partir da entrega do aparelho ao comprador por parte do vendedor.   

O local da aquisição e o momento da entrega serão documentados em justificantes de compra como a 

fatura, ticket de compra, guia de transporte ou semelhante.  

4. Wahl Spain reparará sem custos os defeitos cobertos pela garantia que apareçam durante o período de 

vigência da dita garantia e que sejam comunicados a Wahl Spain no prazo de 3 semanas desde a sua 

aparição. As reparações serão levadas a cabo nas instalações do serviço técnico da Wahl Spain ou nas 

instalações do serviço técnico autorizado. Wahl Spain reserva-se o direito de reparar o defeito realizando 

a entrega de outro aparelho com as mesmas caraterísticas. Desta garantia não resultam outros direitos 

para o cliente, em especial não terá direito ao reembolso dos custos, a um desconto no preço, a reclamar 

uma indemnização por danos nem poderá exercer o direito de revogação. Não se verão afetados outros 

direitos de reclamação por defeitos em coisas contratuais ou legais.  

O prazo de garantia não se prolonga pelo facto de acionar a garantia.  

5. As peças substituídas durante as reparações em garantia ou o aparelho que tenha substituído 

passam a ser propriedade de Wahl Spain.    

6. Wahl Spain reserva-se o direito de faturar ao cliente os custos originados pelo uso injustificado 

do nosso serviço de assistência técnica.  

7. Se deteta algum defeito no produto, dirija-se ao seu fornecedor habitual ou ao centro de serviço 

técnico do seu país.  

 


