Felicitamo-lo pela sua escolha da chapa em Quartz StyleStone para utilização na sua bancada.

REGISTO de GARANTIA
Para garantir que a sua chapa Quartz StyleStone seja abrangida pela nossa garantia limitada de 10 anos, por
favor registe-a usando o formulário abaixo. Para ativar a garantia, todos os campos devem ser preenchidos
de forma clara, completa e as informações devem ser exatas.
O registo deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias após a aplicação/ instalação. Aquando da receção do
formulário, o reconhecimento da inscrição será feito com uma mensagem de resposta para o endereço de
correio eletrónico indicado e o comprador será informado do número de registo.
O fabricante/representante reserva o direito de não oferecer o serviço de garantia gratuito se os requisitos
anunciados não forem satisfeitos e se a informação aqui apresentada pelo comprador é falsa, incompleta ou
ilegível.
Mantenha o seu comprovativo de compra do produto e leia com muita atenção as condições gerais de venda,
assim como, os termos e condições constantes do mesmo.
Por favor, dispense alguns minutos do seu tempo para registar e ativar a sua garantia. Imprima ou tire
fotocópia do formulário preenchido, se quiser guardar uma cópia dos seus registos.
FORMULÁRIO DE REGISTO DE GARANTIA
Detalhe do Comprador
(Consumidor Final)
Sobrenome:
Nome próprio:

Fabricante/Aplicador:
Pessoa responsável:

Endereço:

Endereço:

Código postal:
Telefone:
Telemóvel:

Código postal:
Telefone:
Código Cor StyleStone:

E-mail:

Data da instalação:

Detalhes da Compra

Assinatura:

Informamos que os seus dados pessoais serão guardados num arquivo informatizado sob a responsabilidade do
Fabricante/Representante e as suas informações nunca serão divulgadas a terceiros.

Confirmação por correio eletrónico
Confirmação
Nome:

Número de registo da garantia:

Endereço:
Cidade:

Código Postal:

Tel/Tlm:

E-mail:

País:

Esta garantia limitada de 10 anos está regulada nos termos e condições anunciadas pela empresa e é ativada
por este formulário de confirmação para as chapas Quartz StyleStone que forem instaladas e alvo de
manutenção de acordo com as regras de aplicação e boas práticas. Lembramos que devem ler o folheto dos
Cuidados e Manutenção publicitados no site www.pedras-influentes.pt .

Como obter o serviço de garantia:
Por favor entre em contacto diretamente com o vendedor onde adquiriu as chapas Quartz StyleStone, a fim
de obter os serviços sob esta garantia limitada, deve permitir ao seu instalador ou agentes autorizados pela
empresa Pedras Influentes, Lda a inspeção da chapa Quartz StyleStone aplicadas na sua residência. Além
disso, deve cooperar com o seu instalador e os agentes das Pedras Influentes, Lda, de uma forma razoável,
esforçando-se no sentido de ser prestado o serviço desta garantia limitada.
A obrigação do fabricante/representante por um período limitado de 10 anos é a substituição de chapa
defeituosa com as mesmas características (cor, espessura, etc) por outras chapas semelhantes às originais
adquiridas pelo comprador, nos termos e condições já especificadas, ou reembolsar o preço de compra da
chapa. No entanto, se a produção da cor reclamada tiver sido descontinuada, esta será substituída, sempre
que possível, por uma cor semelhante disponível naquele momento.
O fabricante/representante só será responsável por defeitos de fabrico comprovados na chapa original, que
será determinada pelo fabricante/representante no seu critério exclusivo e absoluto. O fabricante e/ou os
seus representantes terão o direito de examinar qualquer chapa Quartz StyleStone alegadamente
defeituosa, assim como, o procedimento de instalação e manutenção.
A garantia limitada é exclusiva e substitui qualquer outra garantia expressa ou implícita, incluindo qualquer
garantia implícita de comercialização, adequação a um fim, ou outra garantia de qualidade, expressas ou
implícitas, e todas as outras responsabilidades ou obrigações por parte do fabricante. Sob nenhuma
circunstância o Fabricante/Representante será responsável por danos diretos, indiretos, em geral, especial,
acidental ou outros danos de qualquer natureza, independentemente da causa de tais danos.

