
POLÍTICA DE GARANTIA DE EQUIPAMENTO BEYOND DOMOTICS

A BEYOND DOMOTICS quer que você desfrute ao máximo o seu equipamento, para
isso, por favor leia com atenção as recomendações de uso e informações sobre a sua
garantia.

É oferecida uma Garantia Limitada nos produtos de hardware com a marca BEYOND
DOMOTICS. Esta Garantia Limitada não cobre quaisquer aplicações ou programas de
software; produtos não- BEYOND DOMOTICS ou periféricos que não sejam da marca
BEYOND DOMOTICS.

A BEYOND DOMOTICS garante que o equipamento comprado por você está livre de
defeitos de material ou construção aquando de uma utilização normal durante o
Período da Garantia Limitada.

O Período de Garantia Limitada inicia-se a partir da data de compra. A prova de sua
compra está vinculada a sua fatura. Poderá ser pedido pelos nossos Fornecedores de
Serviços Autorizados que apresente uma prova de compra como condição para receber
o serviço de garantia. Tem o direito ao serviço de garantia de hardware se uma
reparação for necessária dentro do Período de Garantia Limitado.

Durante o Período de Garantia Limitado, a BEYOND DOMOTICS irá, por sua iniciativa,
reparar ou substituir qualquer componente avariado. Todas as peças substituídas ou
módulos removidos durante esta Garantia Limitada tornam-se propriedade da BEYOND
DOMOTICS.

A BEYOND DOMOTICS disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para tentar
solucionar eventuais problemas em seu equipamento, sem que você tenha que sair de
casa através do contato/site: sac@beyond.dm

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

Como você sabe o Código de Defesa do Consumidor garante a responsabilidade da
BEYOND DOMOTICS por vícios e defeitos no seu Equipamento por 90 dias (“Garantia
Legal”).

2. DAS CONDIÇÕES DA GARANTIA CONTRATUAL

Além da Garantia Legal, descrita neste Certificado, a BEYOND DOMOTICS concede mais
270 dias de garantia ao seu Equipamento (“Garantia Contratual”). Esta garantia é válida
em todo território nacional, cobrindo vícios e defeitos, desde que o seu Equipamento
seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e uso
descritas neste documento e nos manuais.

Para utilização da garantia contratual, você deverá entrar em contato através de nossos
telefones, e-mail ou chat disponível no nosso site.



Importante: Para utilização da garantia Contratual, seu equipamento não estará
coberto se houver quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a sua
capacidade do produto sem a permissão por escrito da BEYOND DOMOTICS.

Quando o seu equipamento ou uma de suas peças for trocada pela BEYOND
DOMOTICS ou por seus representantes, essa peça passa a ser de propriedade da
BEYOND DOMOTICS.

A devolução de um equipamento a assistência técnica da BEYOND DOMOTICS ou um
Fornecedor de Serviços Autorizado pela BEYOND DOMOTICS durante o período de
garantia não significa que este irá ser automaticamente reparado sem custos. Após
recepção do produto, a BEYOND DOMOTICS reserva o direito de verificar a validade da
sua garantia e o seu pedido de serviço de garantia.

O QUE A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

a) Equipamentos adquiridos de mostruários de lojas;

b) Lembre-se que a utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela
BEYOND DOMOTICS – pode ocasionar problemas ao seu equipamento que não serão
cobertos pela Garantia Contratual;

c) Surto elétrico, descarga atmosférica ou outra anomalia causada pela concessionária
de energia.

CUIDADO – PARA NÃO PERDER O DIREITO A GARANTIA, VOCÊ DEVE OBSERVAR OS
SEGUINTES ITENS:

a) Você ou qualquer outra pessoa - que não seja um técnico autorizado pela BEYOND
DOMOTICS - não pode desmontar o equipamento ou violar seus lacres;

b) Guarde a Nota Fiscal ou documento similar que comprova a data da compra do
equipamento e que ele é seu – este documento é indispensável para utilização desta
garantia;

c) Cuide muito bem de seu equipamento porque quaisquer danos ou mal
funcionamento decorrentes de mau uso ou uso inadequado - exemplo quedas, fogo,
calor excessivo, água, produtos de limpeza, golpes, transporte inadequado não são
cobertos pela garantia;

d) Tome cuidado no manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral
ao seu equipamento - porque tal conexão se feita de forma inadequada pode causar
danos ao seu equipamento – e uma vez constatado ocasionará a perda desta garantia;



e) Você não pode danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do
seu equipamento (QR CODE) – ele é a forma de identificação e cadastro do seu
equipamento na BEYOND DOMOTICS;

DAS RESPONSABILIDADES DO CONSUMIDOR DURANTE A GARANTIA:

Para sua comodidade, caso seu equipamento apresente problemas - antes de qualquer
ação - contate a BEYOND DOMOTICS através dos canais de comunicação disponíveis
em nosso site; e

A BEYOND DOMOTICS durante esta Garantia Contratual não se responsabiliza pelos
custos para o envio do seu Equipamento para o local no qual ele será reparado ou
devolução dele. Assim, estas despesas são exclusivamente de sua responsabilidade.

AVISOS IMPORTANTES

● A garantia ficará inválida caso existam danos/disfunção causada pelo
manuseio/utilização inapropriada ou destruição.

● A garantia ficará inválida se o QR CODE for rasurado ou danificado.

● A garantia ficará inválida se o produto for desmontado por um utilizador final
ou por centros de reparação não autorizados pela BEYOND DOMOTICS.


